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hint puternic la fiecare loc de muncă, hotărî re unanimă

CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN!
Angajamente majorate,

inițiative noi
Muncitorii, tehnicienii și inginerii întreprinderii de in

dustrie locală din Petroșani, în frunte cu comuniștii, răspund 
cu dăruire și entuziasm chemării patriotice adresate de con
ducerea de partid de a încheia înainte de termen actualul 
cincinal.

In aceste zile ei, și-au majorat angajamentele anuale 
la principalii indicatori de plan, precum urmează :

@ la producția marfă — de la angajamentul inițial de 
250 mii lei la 450 mii lei, din care pînă la Conferința Na
țională a partidului 230 mii lei;

@ la producția globală — de la 300 mii lei la 500 mii 
lei din care pînă la Conferință 250 mii lei.

Dc asemenea s-a luat măsura ca de la 1 iulie a.c.. să se 
pună în funcție o stație de concasare la cariera de piatră 
Maleia, cu o capacitate zilnică de 100 de tone, care va asi
gura nevoile municipiului de piatră concasată de calitate su
perioară. De precizat că obiectivul nu a fost cuprins în pla
nul anual ci a fost stabilit de curînd în scopul creșterii ca
pacităților de producție ale întreprinderii.

Cuvîntul constructorilor:

Mai repede, mai bine, 
mai ieftin

0 comandă specială
onorată cu promptitudine

La solicitarea exploatării miniere Lupeni, colectivul U- 
zinei de utilaj minier Petroșani a executat cu promptitudi
ne un utilaj care în mod obișnuit este livrat de Uzinele 
„UNIO“ Satu Mare. Este vorba de lin grătar special folosit 
în fluxul tehnologic de separare a cărbunelui. încredințată, 
în ceea ce privește executarea scheletului metalic, echipei 
de constructori condusă de loan Gîț, iar montarea suban- 
samblelor formației de lăcătuși-montori din care au făcut 
parte Ștefan Cîprici, Gheorghe Bîrcea și Vasile Rusu, sub 
îndrumarea maistrului Vasile Rusan, comanda a fost ono
rată în timpul prevăzut. In albumul constructorilor de utilaj 
din Petroșani a fost astfel înscrisă o nouă pagină de expe
riență valoroasă, un nou succes de prestigiu obținut cu con
tribuția proiectanților și a meseriașilor uzinei, succes pe 
care ei îl dedică apropiatei Conferințe Naționale a partidu-

Leon PITIC
corespondent

Inscriindu-se pe linia acțiu
nilor inițiate în vederea dezba
terii modului în care s-au înfăp
tuit sarcinile stabilite de Con
ferința Națională a partidului 
din decembrie 1967 și hotărîrile 
Congresului al X-lea al P.C.R., 
adunarea activului comitetului 
de partid de la Grupul II con 
strucții a analizat într-un spirit 
critic și autocritic rezultatele 
obținute, lipsurile manifestate, 
stabilind în același timp măsu
ri concrete pentru intensificarea 
activității de viitor în construe 
ții.

Cu acest prilej s-a evidențiat 
faptul că, urmare a muncii pli
ne de dăruire a colectivelor de 
constructori, în perioada anilor 
1968—1971, s-a realizat o pro
ducție valorică peste plan de 
2 354 000 lei. s-au dat în folo
sință 4 680 apartamente, 4 că
mine pentru nefamiliști, precum 
și alte obiective social-culturale 
și industriale de importanță 
majoră. In 1971 la 27 obiective 
s-a redus durata de execuție cu 
803 zile, iar în 1972 la 5 obiec
tive cu 222 zile.

S-au dobîndit în această pe
rioadă succese însemnate în 
creșterea productivității muncii, 
reducerea consumurilor specifi

ce, a cheltuielilor de producție, 
multe obiective la recepții au 
primit calificativul de „bine" și 
„foarte bine".

Rezultatele obținute sînt rodul 
activității pline de dăruire și 
pasiune desfășurate de întregul 
colectiv, în frunte cu comuniștii, 
din rîndul cărora se evidențiază 
tov. Dumitru Roșu, Gheorghe 
Bețivu, Ion Tobă, Marin Dragu, 
Ion Avram și mulți alții.

Evidențiind realizările, parti- 
cipanții la adunarea activului 
de partid au reliefat în același 
timp carențele care s-au mani
festat în stilul și metodele de 
muncă ale organelor și organi
zațiilor de partid, sindicat, 
U.T.C., ale conducerii grupului 
de șantiere pentru mobilizarea 
colectivului de muncă la valo
rificarea judicioasă a tuturor 
resurselor umane și materiale în 
scopul creșterii eficienței eco
nomice a întregii activități.

Cele maj multe observații cri
tice s-au referit la faptul că nu 
au fost luate măsuri corespun
zătoare pentru asigurarea fron
tului de lucru necesar tuturor 
meseriilor în anumite perioade, 
din care cauză forța de muncă 
calificată nu a putut fi folosi
tă la capacitatea ei normală. 
In cuvîntul său, șeful de briga

dă de zugravi Marin Dragu s-a 
referit la neajunsurile ce se 
manifestă în ceea ce privește 
atacarea unor lucrări care vi
zează planul și angajamentele 
asumate în întrecerea socialistă. 
Această situație trebuie să dea 
de gîndit, cu atît mai mult cu 
cît în acest an, Grupul II de 
șantiere Petroșani a lansat che
marea la întrecere către toate 
celelalte șantiere de construcții 
din județul Hunedoara. Vorbi
torul arăta că echipele de zu
gravi în anumite perioade au 
lucrat numai cîteva ore pe zi 
din cauza lipsei de front de 
lucru. Aceasta a determinat ca 
unele obiective să nu se înscrie 
în graficele de execuție și — 
ca atare — darea lor în folosin
ță să nu se facă la termenul 
planificat.

La rîndul său, tovarășul Flo- 
rea Pătru, maistru la șantierul 
5 instalații, referindu-se la lip
sa frontului de lucru arăta că 
oamenii se adresează cu între
barea „nu ați mai găsit ceva de 
lucru și pentru noi Toate 
acestea, în condițiile cînd avem 
forță de muncă calificată, oa-

H. IGNEA

(Continuare în pag. a 2-a)

Brigadierii Constantin Grădinarii (clișeul din stingă), și Dumitru Vișan (clișeul din dreapta) de la mina Uricani cu o parte din 
membrii brigăzilor într-un .consult" după ieșirea din șut

Vă prezentăm azi: URICANII

1 200 tone cărbune

a ® 154 ml de galerie în piatră 
B cu profil de 12 mp!

< randament — peste 10 tone pe post! 
® spor de producție —

în abataj cameră?
(Citiți reportajul în pagina a 2-a)

Primirea ie către tovarășul
Nicolae Ceaușescu a ambasadorului 

Republicii Peru la București, 
Mariano Pagador Puente

Miercuri la amiază, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
Mariano Pagador Puente, am
basadorul Republicii Peru la 
București.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc. au fost abordate pro

bleme ale relațiilor dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Peru, exprimîndu-se 
hotărîrea de a dezvolta în con
tinuare aceste relații, în intere
sul celor două popoare, al cau
zei păcii și colaborării interna
ționale.

Cu acest prilej, ambasadorul 
Mariano Pagador Puente a

transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu invitația oficială a 
guvernului Republicii Peru de 
a vizita această țară.

Invitația a fost acceptată eu 
plăcere, urmînd ca data efec
tuării vizitei să se stabilească 
de comun acord.

Primirea s-a desfășurat în- 
*r-o atmosferă cordială.

1

l

fapt glisarea
Un nou bloc înalt, cu 10 e- carale turn, au montat cofra- 

taje și 66 apartamente, va jul mobil de turnare. Acum, 
împodobi nu peste mult timp lucrările pregătitoare au fost 
strada Republicii din Petro
șani. Este blocul B l-a care 
se construiește în continua 
rea seriei de alte patru 
blocuri de aceeași mări
me din această parte a 
Petroșaniului. Constructorii 
șantierului Petroșani, sub 
conducerea maistrului Voicu 
Victor, care îndrumă acest 
punct de lucru, au executat 
săpăturile și betoanele de 
fundație, iar în ultimele săp- 
tămîni, cu ajutorul unei ma-

încheiate iar astăzi, 8 iunie, 
începe glisarea noului bloc 
cu 10 etaje și 66 apartamen
te.

La realizarea acestui obiec
tiv își aduc contribuția beto- 
niștii conduși de Pătra Vero
nica. mecanicii Iui Oprița Ni
colae, dulgherii lui Gheorghe 
Neagoe. electricianul T. Dio- 
nisie, macaragista Dimitra 
Floricel și alții.

Șt. PUIU
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In pag, a 4-a:
© Prezențe românești 

peste hotare

® Pentru o Europă a 
păcii și colaborării

® Conferința O.N.U. 
asupra mediului în
conjurător

• Luptele din Vietna
mul de sud

• Alte explozii la 
mina ,,Wankie“

Trecînd în aceste zile pe strada 
Independenței din cartierul Aero
port atenția ne este reținută de 
grija și dragostea cu care cetățenii 
din acest mare și frumos cartier al 
municipiului înțeleg să se gospo
dărească.

Există în acest cartier numeroase 
locuri pe care mîinile oamenilor 
gospodari le-au transformat în gră
dini. Și totuși, strada Independen
ței oferă un plus de frumusețe.

Zile la rînd, locatarii de aici au 
muncit cu rîvnă, de la mic la ma
re, pentru înfrumusețarea fiecărui 
bloc. Din rîndurile lor numele unor 
cetățeni participanți activi la num-

DE FRUMUSEȚE>
cile patriotice pentru gospodărirea 
cartierului s-au impus ca urmare a 
hărniciei și dăruirii cu care au știut 
să răspundă deopotrivă, atît dato
riei sociale, cît și chemării lor lă
untrice. Dintre numeroșii cetățeni ai 
cartierului Aeroport care s-au afir
mat în acțiunile pentru înfrumuseța
rea străzii Independenței, loan Radu, 
de Ia blocul 28/25, Mihai lonescu, 
din blocul 39/10, Maria Lixandru, 
de la blocul 26/12 și Radu Buzgaru, 
din blocul 43/32 se dovedesc a fi 
cei mai buni gospodari cum sînt 
apreciați pe bună dreptate, oameni 
stăpîniți de pasiunea frumosului.

Este de-a dreptul impresionantă stră
duința lor continuă de-a realiza 
pentru semenii lor o ambianță cît 
mai plăcută. Plini de inițiativă și 
hotărîți în acțiunile organizate, ei 
și-au cîștigat un meritat prestigiu 
tocmai prin exemplul ce l-au dat 
celorlalți ldcatari. Zilnic, după orele 
de serviciu ei stăruie cu răbdare și 
pasiune asupra rondurilor de flori 
sădite în fața blocurilor, plivesc bu
ruienile, sapă pămîntul. udă tran
dafirii.

Totul se face în liniște, cu grijă 
și răspundere.

So-arele, apa ți ospitalitatea 
aă așteaptă ea buearâe pe

LITORALUL ROMÂNESC

Ne aflăm în plină 
desfășurare a vacanței 
pe litoralul românesc al 
Mării Negre. Spre deo
sebire de alți ani, ca ur
mare a măsurilor luate 
de O.N.T. „Litoral" și 
organele locale, stațiuni
le de la mare și-au des
chis porțile, în acest an, 
la 1 mai.

Anul 1972 se anunță 
a fi anul cel mai bo
gat, de pînă acum, în 
turiști. In aceste zjle 
vremea este splendidă, 
iar Constanța, minuna
tele stațiuni Mamaia, E- 
foriile, Năvodari. Costi- 
nești, și noua „constela
ție" a Mangaliei — „Sa
turn", „Venus", „Jupi
ter" și „Neptun", sînt 
gata să vă întîmpine 
bucuroase cu tradiționa
lul „bun venit".

Dar, înainte de a 
porni la drum, să facem 
împreună, prin ele, un 
tur al noutăților.

Cîteva date 
globale... •

Considerăm că este 
util a vă informa, mai 
întîi, cu cîteva date glo
bale privind noutățile în 
stațiunile litoralului : pe 
lingă capacitatea de ca

zare existentă pe litoral, 
de peste 116 002 de lo
curi, anul acesta intră în 
circuitul turistic alte 
6 000 de locuri în hote- 

| lari șt vile și 2 000 de 
j locuri în sate de vacan- 
| ță și campinguri. In a- 
ț cest sezon oaspeții lito- 
I ralului vor avea la dis- 
' poziție încă 16 restait- 
' rante noi, cu o capaci- 
f tate de 6 400 de locuri,

32 piscine, dintre care 
unele acoperite, cu posi
bilitate de a funcționa 
vara și iarna, 3 săli mo
derne de bowling, 13 
noi terenuri de minigolf, 
terenuri de sport, săli 
de jocuri mecanice, nu
meroase magazine, alte 
diverse posibilități de 
destindere și divertis
ment.

Personalitatea 
arhitecturală 
a Mangaliei 

fiord
Vechiul „Callatis" — 

Mangalia de azi, plină 
întotdeauna de farmec 

; și ospitalitate și-a am
plificat puterea de a- 

| tracție prin noua stațiu- 
[ ne soră — Mangalia 
ț. Nord, cu zonele sale

„Saturn", „Venus", „Ju
piter" și „Neptun", fie
care, la rîndul lor, fiind 
adevărate orașe ale va
canței, fiecare fiind do
minată de o personali
tate arhitecturală mar
cantă.

.Saturn" — stațiune 
al cărui act de naștere 
a fost „semnat" vara 
trecută, reprezintă cea 
mai tînără realizare a 
litoralului românesc. 
Aici și în „Venus" — 
stațiune ce se situează 
pe aceeași „orbită" a e- 
leganței, capacitatea de 
cazare a crescut, în a- 
cest an, cu 3 000 de lo
curi. Au fost construite 
6 noi hoteluri, iar pe 
Ungă cunoscutele hote
luri „Pajura", „Vultu
rul" și. „Cocorul" vor fi 
date în funcțiune, în cu
rînd, trei noi complexe 
restaur antiere.

Ce noutăți pe linia di
vertismentului. a agre- , 
mentului ? Trebuie a- 
mintite cele 13 piscine 
noi din această zonă a 
litoralului, două noi 
bowlinguri, grădinițe 
pentru copii, lin cinema
tograf cu 1200 de lo
curi etc. „Trenul vacan
ței", un trenuleț pe 
pneuri, cu 5 vagoane, 
care va circula prin a- 
ceste stațiuni, va fi, fă

ră îndoială, un punct de 
atracție, de utilitate.

In cunoscuta stațiune 
„Neptun", printre mul
tiplele noutăți, pe prim 
plan se situează noul 
complex turistic, ru o 
capacitate de 1 700 de 
locuri, restaurante, ba
ruri, cofetării, piscine, 
unități comerciale și de 
servire, ce peste cîteva 
zile vor intra în june, 
țiune.

Noutăți în 
„stațiunile 
grădină"

Stațiunile grădină ale 
litoralului românesc, E- 
forie Nord și Eforie 
Sud, sînt „forfotă" la 
această oră. Au venit 
români cu zecile de mii, 
au venit în aceeași pro
porție olandezi sau nor
vegieni. francezi sau en
glezi, germani sau polo
nezi, maghiari sau fin
landezi, un randevou" 
splendid al oamenilor 
dornici de odihnă, de 
frumos, de tinerețe și 
entuziasm

M. DUMITRU

(Cont, in pag. a 2-a)
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< ■ '-,i In cadrul muncii politice de masă

Pe podiumul întrecerii socialiste

Da, vom realiza 150 de metri I 
Și „da"-ul a însemnat 
opțiunea unanimă».

Șeful brigăzii de înaintare din blo
cul IV/1 al Uricanilor, Constantin 
Grădinara, a fost chemat anume în- 
tr-una din zile de către șeful de 
sector, inginerul Cristian Dinescu : 
„Uite, ce-i, nea Grădinaru, noi 
neam gîndit că ați putea realiza 
150 de metri liniari într-o lună..." 
„Știu eu ? Păi, aș zice, să stau de 
vorbă întîi cu ortacii mei, să văd 
ce spun și ei, da ori ba..." A dus 
vestea-povestea la ai lui : „Iote, 
măi, dacă facem 150, vom urgenta 
lucrarea și vom și cîștigă bine !... 
Asta-i problema, voi ce părere a- 
veți ?“ Problema era ca să fie res
pectată fără nici o abatere distanța 
de cel mult 100 de metri de la ort 
pînă la punctul de depozitare a ma
terialelor în subteran. încolo, ce să 
zică ? Doar de aia au apucat-o pe 
calea de loc ușoară a mineritului, 
ca să muncească și să cîștige bani 
frumoși pentru familiile lor, pentru 
ei. „Băi, lăsați asta pe mine, apro
vizionarea se va face corect, dar, 
uitați, problema-i o să putem ?“ 
„Putem, nea Costicăi s-a răs
puns din toate părțile, unii mai în
crezători (Ce, ei sînt mai prejos de- 
cît ortacii lui Constantin Trifan, 
.are au fost gata-gata cu o lună 
in urmă să atingă 200 de metri ?), 
alții mai puțin (Dar dacă n-o să 
avem, totuși, tot ce ne trebuie la 
timp la front? Știau ei ce știau...). 
Esențialul este că ,.da“-ul a întru
nit unanimitatea... Doar umăr lingă 
umăr minerii au o forță uriașă, ci 
simt că nu se poate să nu răzbeas
că, să nu se dea în lături și mun
tele din fața lor...

...Și s-au pus pe treabă serioasă 
ortacii lui Grădinaru. Din primul 
schimb au luat-o tare... Intr-o zi 
avansau cu 5 metri, într-alta cu 
6... Se ajuta schimb pe schimb. Oa
menii care-și terminau șutul rămî- 
neau în continuare încă vreo 20 de 
minute ca să dea o mînă de sprijin 
celor care-i înlocuiau pentru a a- 
propia de ort toate cele necesare 
lucrului. Artificierul dădea zor, ve
nea la „țanc", cum se spune (nu 
cum se întîmplă nu odată...), se 
pușca și de cîte două ori în șase 
ore, altfel atingerea țelului către ca
re năzuiau n-ar fi fost posibilă. 
Sprijinul primit întotdeauna, la mo
mentul oportun, de fiecare în parte 
de la oricare dintre ortaci, sîrgu-

ința și conștiinciozitatea fără... con
cesii făcute cadou, climatul dc dis
ciplină și de armonie dmăuntsn! bri
găzii, sînt „izvorul" care na se p-ajjw 
să nu aducă fertilitate, const irate 
pentru colectiv veritabilul suport 
care iace să nu se iese „din direc
ție", ca să ne conformăm limba
jului specific al oamenilor lui Gră
dinaru...

...Și lucrarea înaintează schimb cu 
schimb, zi cu zi, faină, durabilă. In 
timp ce, uite, pune ultima armă
tură înainte de „hotarul" visat — 
150 metri — pe loan Dănălache, tî- 
nărul cu o uitătură mîndră, ageră, 
îl năpădesc unele amintiri ce-i sînt 
neasemuit de dragi. Nici nu-i trecuse 
vreodată prin gînd că va ajunge la 
mină. Dar iată că într-o buna zi 
a venit prin comuna lui de lîngă 
Iași, Grădinaru ăsta, om ca bradul, 
cu pieptul lat, deschis și cu chipul 
aidoma, de care nu poți să nu te 
„lipești", cum se zice, de prima 
dată. De fapt și el se afla cu casa 
nu departe, într-un sat megieș, dar 
lucra tocmai în Valea Jiului și era 
— atunci a auzit întîi această de
numire — șef de brigadă... L-a vă
zut isteț, dornic de a face treabă. 
I.a întrebarea lui firească, cum e a- 
colo, la Uricani, cum se muncește 
și dacă se cîștigă, „veteranul" i-a 
răspuns că e bine, că se cîștigă bani 
frumoși „dacă găsește un brigadier 
bun, cu un colectiv unit, hotărît 
să-și facă datoria"... „N-aș putea 
să viu și eu ?“ „Da’ cum nu, să 
vorbesc cu șefii, cred că o să fie 
loc, îți fac plic și vii"... I-a trimis 
după cîteva zile „zapiscă" și n-a 
trecut dccît puțin timp și i-a bătut 
în ușa locuinței : „Am venit să mă 
angajez !“. Și-au strîns mîinile ortă- 
cește.

De atunci, Ioan Dănălache și-a 
schimbat destinul. Acum lucrează 
cot la cot cu alt tînăr, llie Ștefan, 
care s-a lăsat de șoferit și a intrat 
în minerit, și șeful de brigadă cînd 
l-a văzut că-i băiat dezghețat, des
toinic l-a „obligat" să Iacă școala 
de ajutori mineri. S-a legat și el 
de colectiv cu trup și suflet. își sim
te rostul neclintit în nucleul bri
găzii. O dovadă ? însăși cuvintele 
rostite nu odată (evident, nu să 
audă cel în cauză...) de șeful de 
brigadă : ..Cînd îmi lipsește minerit’, 
nu-mi trebuie altu’... In el mă pot

baza că-mi face treaba care i-o 
cer"... „De lapt — ne mai mărtu
risea cu o bucurie nedisimulată Gră
dinarii „Ia mine toți îs de bază, nu 
pot zice că de unu’ ani nevoie mai 
mult dccît de altul". Și se gîndea 
cu toate acestea, mai mult și mai 
mult, la șefii de schimb Valentin 
lepuraru, Aurel Șoșoi, Alexandru 
Donciu și loader Biro, care știu 
să-și organizeze temeinic schimbu
rile, care se pricep ca niște mineri 
„meșteri" ce sînt să regleze ritmul 
de mișcare a „rotițelor" ansamblu
lui după cadența necesară dictată de 
„ceasornicul de șase"... (o expresie 
sui-generis, aflată aici, sugerind prac
tic imperativul încadrării în pro
gramul de 6 ore). „Dacă pierdem un 
metru, e greu să-l mai recuperăm !“

Sinteza glodurilor care impulsio
nează pe ortacii lui Grădinaru să ac
ționeze în consecință ...„Ca timpul 
destul de scurt să fie rodnic în con
tinuu"... Șeful de brigadă sau ori
care om mai vechi din colectiv cu
noaște foarte bine „convenția" că o- 
mul trebuie mai întîi și întîi învățat 
să muncească, că se cuvine format, 
deprins cu „pulsul" unanim, înca
drat în stilul de lucru nou, supe
rior, care se cere însușit în conjunc
tura actuală, cînd perfecționarea și 
eficiența sînt „la ordinea zilei". Și 
cei care au primit odată „botezul fo
cului" pot să aducă mărturie în a- 
cest sens.

...Dar acum sîntem pe terminate. 
Ultimul schimb al lunii. Se lucrează 
febril la ort. 153 de metri... O ul
timă pușcare și... angajamentul a- 
sumat Ia începutul lunii de brigada 
condusă de Constantin Grădinaru 
este întrecut cu mai bine de patru 
metri... Satisfacția împlinirii datoriei 
vibra în fiecare, înnobila, conferea 
demnitatea oricărui gest, oricărui 
cuvînt...

Toată mina îi felicită și le urează 
un „noroc bun" din inimă, către 
tot mai înalte piscuri ale performan
țelor de durată. Grădinaru e întîm- 
pinat și de Dumitru Vișan, destoi
nicul șef de brigadă de Ia abata
jul cameră nr. O : „Tragi tare, văd, 
trageți tare... Ce zici, luăm drapelu’ 
în cinstea Conferinței ?“ Pentru în- 
tîieiatca mult dorită în ale fruntă- 
șici pe mină, la cine s-o li referit 
comunistul Vișan — ia ortacii lui 
Grădinaru sau la propria-i brigadă ?

întrecerea — efort perpetuu 
de a te autodepăși!

...Căci, intr-adevăr, mai rar co
lectiv în care sentimentul întrecerii 
sa fie trăit cu atîta incandescență 
ca Ia brigada condusă de Dumitru 
Vișan. Cînd îi vezi lucrînd umăr 
lîngă umăr, unu) și unul, pe or
tacii aceștia tineri în care gîlgîie, 
ca o sevă nestăvilită în mlădițele 
pădurii, dorința de a înfăptui în 
fiecare zi mai mult dccît s-a făcut 
pînă acum, năzuința perpetuă de 
atitodepășire, nu poți să nu te „con- 
taminezi** de entuziasmul lor. „Da
ca ic lași o clipă, îl auzi pe unul 
dintre ei, suplu și bine proporțional, 
pentru care un stîlp metalic ca să-l 
ridice, poate părea o „jucărie** for
țele slăbesc, se moaie vîna în om**... 
„Păi. zece tone de „cască** cum o 
să poți da, măi ortace ?“, îi ținea 
un altul isonul. Intr-adevăr, acest 
nucleu tînăr în care doar unul are 
peste 10 ani de minerit — c în sta
re să „emită** energii greu previzi
bile. Avem a face. în fond, cu o 
reproducere la scară îngustă a poten

țialului inepuizabil al tineretului pa
triei, angajat plenar în efortul u- 
riaș de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate. Privesc 
pe tinerii aceștia dornici de muncă, 
„dirijați** de șefi de schimb cu te
meinice cunoștințe în ale mineritului, 
ca Dumitru Bornoiu sau Virgil Amo- 
rarescu și am încă o dată revelația 
viitorului cert — și mereu mai spor
nic — al Văii Jiului.

Mai săptămînile trecute, în ram
pa puțului au putut fi surprinse 
frînturi de discuții ca acestea :

— Mă, ai Iui Bornoiu au făcut 
atît... Ce, noi nu sîntem în stare ?

— Păi, az’ om da mai mult și 
mîinc și mai, doar nu ne cunoști de 
acum, nea Virgile...

— O să le arătăm noi ce pu
tem !...

nici un „colț** din „sudura** brigă
zii. „Uite, la ai lui cutare le tre

In ciuda acestei întreceri a-
cerbe, am zice, Iară sa exagerăm
cîtuși de puțin, invidia nu umbrește

buie asta, hai să-i ajutăm**, e un 
lai l-motiv intrat în firescul relații
lor armonioase dini re toate schim
burile. Numai eforturile conjugate 
pot explica depășirea sarcinilor de 
plan pe luna mai cu mult peste 
J 000 de tone, la un randament care 
întrece cu 10 tone pe post, care a 
încununat activitatea brigăzii. Sînt 
dovezi incontestabile ale virtuților 
emulației în care se află antrenate 
puternic toate colectivele minerești 
ale Văii Jiului. Ortacii lui Dumitru 
Vișan ș-au angajat ca în cinstea 
Conferinței să extragă la ziuă un 
spor de „diamante negre** care să 
depășească pe cel din luna mai. Alt
fel, ci nici nu pot să conceapă !

...Cred că în aceasta constă cea 
mai frumoasă, mai înălțătoare tră
sătură de caracter a minerilor din 
cele două brigăzi declarate fruntașe 
luna trecută la mina Uricani : ale 
lui CONSTANTIN GRĂDINARU 
și DUMITRU VIȘAN!

Traian MULLER

MAI REPEDE, MAI BINE,
MAI IEFTIN

(Urmare din pag. 1)

meni cu o bogată experiență 
profesională — care, în ultima 
instanță, se gîndesc la alte șan
tiere unde să-și valorifice din 
plin polențele productive.

Carențele manifestate în ur
mărirea și respectarea graficelor 
de execuție pe faze de lucrări, 
deplasarea inutilă a unor for
mații de lucru de la un obiec
tiv la altul, slaba aprovizionare 
cu materiale a punctelor de 
lucru au determinat deseori uti
lizarea în proporție nesatisfăcă
toare a timpului de lucru.

Din cuvîntul tovarășilor Cor
nel Vasian, Augustin Prodan, 
Dumitru Albescu, Petru Găvan, 
Petru Cosma și Dumitru Țurnă, 
au reieșit consecințele slabei 
munci politice desfășurate de 
unele organe și organizații de 
partid, de comitetul sindical și 
conducerile șantierelor în ceea

ce privește îmbunătățirea preo
cupării pentru folosirea rațio
nală a utilajelor din dotare, ex
tinderea formei de organizare 
și remunerare a muncii în a- 
cord global, îmbunătățirea dis
ciplinei sub toate aspectele ei.

Ceea ce a caracterizat dezba
terile din adunarea activului de 
partid a fost hotărîrea unanimă 
de a munci și de a întreprinde 
noi căutări pentru găsirea căi
lor, soluțiilor și modalităților 
optime de îmbunătățire a acti
vității economico-financiare a 
grupului de șantiere.

Participant; la adunare și-au 
manifestat din plin spiritul de 
inițiativă, hotărîrea fermă de a 
nu-și precupeți eforturile în ve
derea dobîndirii unor succese 
deosebite în întâmpinarea Con
ferinței Naționale a partidului 
și a celei de-a XXV-a aniver
sări a proclamării Republicii.

Adunarea activului de partid

a exprimat hotărîrea unanimă 
a comuniștilor, a tuturor con
structorilor, de a reduce terme
nul de execuție Ia un număr în
semnat de obiective social-cul- 
turale Și industriale și a trans
pune în viață angajamentul de 
a realiza pînă la sfîrșitul se
mestrului I a.c. 55 la sută 
din planul anual de apartamen
te. S-au adoptat, de asemenea, 
importante măsuri privind in
troducerea unor sisteme eficien
te de execuție, folosirea mași
nilor și utilajelor din dotare, 
reducerea cheltuielilor de exe
cuție, îmbunătățirea calității lu
crărilor. •

Dezbaterile din adunarea ac
tivului de partid al Grupului II 
construcții, măsurile adoptate 
vor constitui un nou impuls 
pentru activitatea colectivelor 
de muncă de pe șantierele de 
construcții social-culturale din 1 
Valea Jiului. I

SATIRA, instrument corectiv 
cu eficienjă imediată în viafă
Intre individ și societate se 

află un sistem relațional com
plex, în ultimă analiză cu du
blă valoare formativă : omul se 
desăvârșește într-un cadru so
cial organizat, în care se inte
grează, ca apoi să devină, la 
rîndu-i. dintr-un factor recep
tor, dar inert, într-unul de 
emisie. In acest sistem o pozi
ție centrală o are atitudinea fa
ță de muncă — componentă a 
conștiinței cu foarte bogate con
secințe asupra vieții individua- 
e și sociale. In socialism, so
cietatea în care omul are o du
blă calitate — de proprietar și 
producător — atitudinea, com
portamentul individual nu mai 
sînt indiferente colectivității 
pentru că viața social-economi- 
că — asemenea unui mecanism 
uriaș și complicat în care fie
care rotiță își are un rost pre
cis în funcționare — este deter
minată de destoinicia compo- 
nenților. O ilustrare vie a a- 
cestei idei o dă în Valea Jiului 
fiecare exploatare în parte care 
se divide în sectoare, brigăzi, 
echipe. ■ Pentru a-și păstra să
nătatea organismul social își 
formează instrumente de trata-

poate fi eu mult extins și a- 
dîncit. se sprijină și wn instru
ment educativ de mare actua
litate în viața social-eco-nomică 
din municipiul nostru : gazetele 
satirice. Ele sînt săbii cu două 
ascuțișuri : caricatura și, une- 
ori, epigrama. Ce înseamnă ele 
în viața unui colectiv ? Iată o 
întrebare căreia i-am căutat 
răspuns la minele din Petrila și 
Lonea. Gazeta satirică de la 
mina Petrila, „Piconul", a fost 
premiată cu un foarte meritat 
loc II la concursul județean. 
I-am cercetat pe îndelete colec
ția și ne-a impresionat fantezia 
și originalitatea formală care 
îmbracă un conținut exact și 
just selectat din problematica 
vieții colectivului : Sînt indicii 
ale unei preocupări statornice și 
îndelungate.
. — La exploatarea noastră, sa

tira este un instrument mai 
vechi — aflăm de la tov. Eugen 
Strikberger. In octombrie 1970 
a avut loc la noi chiar un 
schimb de experiență la nive
lul Văii Jiului. După aceea ga
zeta s-a mai înviorat, pentru ca 
de anul trecut să se transforme 
total, după o concepție nouă și

și care comenta cu însuflețitx 
subiectul. Un merit al colecti
vului de redactare este renun
țarea la dimensiunile mici ale 
desenului și multitudinea te
matică în favoarea unei singu
re caricaturi cu proporții mai 
mari, admirabil executată și cu 
o poantă de efect. Explicația e 
de natură psihologică: atenția 
privitorului se concentrează a- 
supra unei singure teme, care-1 
îndeamnă, simultan la atitudi
ne. Ceea ce nu este altceva de- 
cît eficiență, asigurată și prin cu
rajul gazetei, a cărei vigî'ență 
tcționează și pe verticala fnne-

udinea față de evenimente. Un 
singur exemplu privind efec
tul ei : șefului de sector depozi
te i s-au dat sarcini precise 
privitoare la o mașină de ..șoro- 
lire" a lemnului, dar nu le-a 
îndeplinit. După ce a fost pus 
în țepii „Ariciului", chestiunea 
s-a rezolvat repede.

„Piconul" și „Ariciul" con
stituie un sprijin prețios pentru 
organizațiile de partid de la 
minele Petrila și Lonea, aspect 
evidențiat în chip deosebit de 
tovarășii loan Cherccheș și An
drei Colda, secretari ai comite
telor de partid. Trebuie subli
niată mai ales incisivitatea

Știința 
lăzi

Magneți puternici
Industria va dispune în vi

itorul apropiat de magneți 
mai puternici și mai ieftini 
decit cei utilizați in prezent 
in tehnologia modernă, de la 
motorul electric și pină la 
dispozitivele de control și 
aparatele medicale, fapt ce ta 
determina noi progrese în 
diverse domenii. In S.U.A. s-a 
descoperit că aliajele de co
balt cu anumite păminturi 
rare sînt excepțional de mag- 
netizabile. Cercetările între
prinse au condus la punerea 
la punct a unui aliaj de co
balt și samariu care deține 
recordul magnetizării perma
nente.

..Piconul" veghează și asupra comportamentului sala- 
riaților. Iată cuin sînt chemați la o înfățișare armonioasă 
eu timpul și societatea, tinerii „pletoși" luați la zor de 
un îndepărtat strămoș...

O usturătoare înțepătură lui Badea Lazăr. mecanic 
dc locomotivă căruia i s-a desfăcut contractul le mun
că pentru grave abateri de la protecția muncii.

nent, de corecție a abateriloi 
de la regulile stabilite care, ne
sancționate. ar primejdui echi
librul sau ar avea un- caracter 
molipsitor Este mecanishjui de 
formare a ipiniei publice, care 
acționează mai întîi ia -.&ive- 
ImI grupurilor rcstrînse, și are 
un efect corectiv imediat. Sînt 
mai multe căi prin care se ia 
o poziție combativă față de a- 
bateri. dar un loc principal l-a 
ocupat cam întotdeauna ironia, 
satira, și omul a fost dintot- 
deauna vulnerabil înaintea a- 
cestor arme care-i țintesc coar
de profunde și sensibile.

Pe tot acest raționament, care

mult mai eficientă.
Cuvîntul de ordine la Petrila 

este eficiența. Despre ea ne 
vorbea și tov. Tiberiu Svoboda 
care preciza că ..noi sîntem ®- 
fensivi, combativi, motiv pentru 
care am abandonat și ideea în
vechită a edițiilor. La noi ga
zeta satirică se înnoiește de cî
te ori se ivește un fapt repro
babil și care are (sau ar putea 
avea) efecte negative asupra 
producției". Ne aflam acolo cînd 
a apărut o nouă temă : „Roză
torii din avutul obștesc". Era 
înainte de intrarea schimbului 
trei în mină, dinaintea gazetei 
formîndu-se un grup compact

țiilor, și pe orizontala vieții 
(probleme sociale, disciplinare, 
de producție, relații familiale 
ele). Un remarcabil talent gra
fic susține această problemati
că abordată. Despre efectul ei 
nu notăm altceva dccît un frag
ment din scrisoarea unui miner 
șef de brigadă, azi apreciat pen
tru munca lui. care s-a aflat în 
vîrful „Piconului". Iată ce scrie : 
„Subsemnatul Tătaru Petru, an
gajat la sectorul XI. șef de bri
gadă de 20 Ie ani la mina Pe
trila. în urma incidentului pe
trecut în 28 II 1972 în subte
ran eu privire la... recunosc 
cinstit fapta și îmi fac autocri
tica cerînd să mi se scoată ca
ricatura..."

„Piconul" este deosebit de 
popular, ba chiar a și cîștigat 
prieteni care-i transmit subiec
te, dau sugestii, trimit sesizări 
prin cutia poștală.

La exploatarea minieră Lo
nea se află „Ariciul", în zilele 
vizitei noastre urmînd să-și 
schimbe amplasamentul, din 
exteriorul clădirii în sala de 
apel. Secretarul comitetului dr 
partid, tov. Andrei Colda, ac
centua tot pe curajul critic, in
diferent la funcție, și prompti-

„Piconului", susținută și de o 
indiscutabilă valoare plastică. 
Colectivul redacțional a acumu
lat o solidă experiență ce me
rită a fi cunoscută și extinsă în 
toate colectivele de redacție ale 
gazetelor satirice din Valea 
Jiului. Numeroasele scrisori ale 
celor criticați, care și-au corec
tat deficiențele semnalate într-o 
reacție imediată, dau o imagi
ne foarte clară asupra forței 
corective a caricaturii, elemen
tul principal a| gazetei satirice. 
Gazeta satirică trăiește prin te
matică, prin conținutul său bo
gat, ancorat în actualitate dar 
și prin forma sa incisivă, 
prin caricatură, gen plastic 
militant, accesibil tuturor și 
producînd nu numai zîmbetul 
dezaprobator, ci și închegarea 
unei opinii de masă educative, 
militante. Dar eficiența e deter
minată în același timp și de ca
litatea și inventivitatea desenu
lui, curajul critic, locul de am
plasare.

îndeplinind aceste condiții, 
gazetele satirice se transformă 
în instrumente dc influențare 
a conștiinței, cu o eficiență i- 
mediată și superioară altor mij
loace.

T. SPATARU

Navă-far fără echipaj
„Abertay" este prima navă- 

far automată din Anglia și 
din lume care nul posedă e- 
chipaj. Ea are deplasamentul 
de 360 tone și este comanda
tă de un operator radiofonic 
terestru situat la circa 20 km 
distanță. Extinderea acestei 
experiențe ar scuti echipajele 
celor aproximativ 100 nave- 
far existente, în lume, de 
lungile perioade de singură
tate in largul mării, pe ape 
adesea foarte agitate.

O nouă rasă de oi
Prin selecția efectuată timp 

de mai mulți ani, în R.P. 
Mongolă s-au obținut rase de 
oi care au moștenit cele mai 
bune calități ale oilor Cea- 
mara care dețin primul loc 
din punct de vedere al cali
tății și lungimii linei. Oile 
din noua rasă au o carne de 
calitate superioară, iar lina 
lor corespunde integral cerin
țelor tehnologice impuse de 
producția de covoare. Luciul 
propriu al acestei lini se păs
trează și în produsele finite.

Stimulator cardiac
In Franța a fost creată o li

nie tehnologică de fabricare 
a surselor atomice de electri
citate pentru stimulatorii car
diaci de tip „Pacemaker". A- 
cest stimulator cu baterie izo- 
topică este alimentat cu Plu- 
toniu-238, singurul radioizo- 
top care întrunește condițiile 
cerute pentru utilizarea me
dicală : o durată radioactivă 
lungă (peste 86 de ani), o pu
tere specifică mare, un proces 
redus de radiații penetrante 
— ceea ce asigură securitatea 
bolnavului și a persoanelor 
din jurul său Acest tip de 
stimulator este dotat cu un 
sistem electronic care îi per
mite să funcționeze numai in 
cazul absenței impulsului din 
partea inimii bolnavului, adi
că atunci cînd se produce 
sincopa cardiacă.

LITORALUL ROMÂNESC
(Urmare din pag. 7)

In stațiunile Eforie Nord și Sud, 
principalele noutăți se referii Ih mo
dernizarea și diversificarea rețelei 
de servire și divertisment. Daca por
nim de la a aminti ca șoseaua Coti- 
sanța — Mangalia, construita, anul 
trecut și devenita o veritabilă'auto
strada, va fi autostradă și prin 
toate localitățile întîlnite între Con
stanța și Mangalia Sud, pînă la a 
spune că pe litoral va exista „mare 
calda* chiar și în timp nefavorabil 
băilor în apa marii, prin crearea 
a noi piscine pe lîngă unele com
plexe hoteliere existente, ne face im
presia că spunem destul țn remar- 
carea noutăților de la un' sezon la 
altul în stațiunile amintite ale lito
ralului.

La hotelurile „Bran**, „Brad**, 
„Bega*, vor fi date în 'funcțiune

două noi restaurante. La braser, 
„Vraja mării** se introduce o nouă 
linie cu autoservire — linii mult 
solicitate de turiști — cu servire ra
pida. Tot în această idee, restauran
tul „Pescăruș** va fi transformat în
tr-o unitate cu „flux continuu**, 
unde mesele, în forma de potcoava 
cu scaune fixe ca la bar, vor primi 
oaspeții, ce vor fi serviți direct de 
către bucătari, preparatele, semi pre
paratele fiind executate în fața con
sumatorilor.

Dincolo de Agigea, de la înălți
mea a 14 etaje străjuiesc intrarea 
în Eforie Nord cele trei noi hote
luri. Pe lîngă aceste hoteluri — 
„Steaua de mare*, „Meduza** și 
„Delfin** din Eforie Nord se con
struiește baza de tratament, unică în 
felul ei, cea mai mare și cea mai 
moderna de pe litoralul nostru.

Faleza de la Mamaia
Daca vă hotărî ți să mergeți cu 

autoturismul pe litoral, aproape de 
intrarea în Constanța, pe șoseaua 
ce leagă prin podul de la Vadul 
Oii litoralul de țară, veți întîlni 
un punct de informare turistică. In 
cazul că ghidul de serviciu de aici 
nu va va îndemna, noi vă recoman
dăm cînd mergeți pe litoral, să vizi
tați neapărat Mamaia pentru a-i 
vedea faleza (cunoscută pînă acum) 
complet alta. In porțiunea comple
xului „Parc**, pînă la Teatrul de 
vara s-a creat, în numai cîteva luni 
o feerică promenadă, lîngă o apro
piere reușită cu nisipul, cu apa, cu 
complexele dc servire și unitățile 
de plajă. Vă va face o mare plă
cere să vă plimbați, să vă distrați, 
să vă odihniți pe o asemenea plaja.

a r.
ti
H

ț i

Frumosul panou 
de onoare din in
cinta Termocen
tralei electrice Pa- 
roșeni etalează ce
lor ce-i trec pe 
dinainte, formați
ile de muncă 
fruntașe care, prin 
exemplul lor. ani- 
mează întregul co
lectiv al harnicilor 
energeticieni.
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în asemenea ambianță. Circulația pe 
cunoscuta faleză a Mamaiei este in
terzisă, locul străzii luîndu-l mo
zaicul pentru promenadă, iar în 
zona „Cazinoului** veți întîlni o ex
cepțional de frumoasă împletire a 
bunului gust cu condițiile naturale, 
„Bazarul Mamaiei** — o zonă co
mercială de mare atracție și utili
tate.

Tot „perla litoralului** românesc 
—- Mamaia — pregătește printre 
atracțiile acestui sezon, un mare 
„tîrg de vară** unde vor participa 
cu pavilioane organizațiile comer
ciale și cooperatiste din multe ju
dețe ale țării. Și în Mamaia vor 
funcționa mai multe piscine cu apă 
dulce și apă de mare, iar com
plexul „Parc** va fi completat cu a 
modernă piscină acoperită — pri
ma piscină olimpică a litoralului.

Celor arătate pînă acum li se 
adaugă multiplele spectacole date de 
renumite formații de operăm opere
tă, teatru de dramă și reviste din 
țară, de peste hotare și constănțene, 
expozițiile de tot felul, concursurile 
și festivalurile de muzică ușoară și 
populară ele. Se prevede, pe distan
ța întregului sezon estival, un „ma
rc program de excursii** în țara 
și peste hotare; se prevede un „ma
re program sportiv**, cu participa
rea a numeroase echipe și forma
ții din cele mai diverse ramuri 
sportive, de peste hotare și din țară.

Substanțele chimice și 
bacteriile din sol

Peslicidele au fost și sînt 
folosite cu mare succes pen
tru distrugerea buruienilor, 
insectelor și microflorei no
cive din sol, dar alte efecte a- 
le produselor fitofarmaceutice 
asupra solului și a microflorei 
acestuia sînt prea puțin cu
noscute. Unele cercetări re
cent efectuate în Suedia au 
arătat că aceste produse exer
cită și efecte dăunătoare a- 
supra microorganismelor cu 
implicații serioase în ce pri
vește securitatea solului. Ast
fel, studiindu-se efectul pes- 
ticidelor și. fungicidelor asu
pra a trei specii de bacterii 
din genul Rhizobium, care 
trăiesc intr-o strînsă simbiozii 
cu plantele-gazdă din fa
milia leguminoaselor — s-a 
constatat că, chiar o mică do
ză de pesticide poate distruge 
aceste bacterii. Se pare totuși 
că bacteriile ar putea fi de
terminate să devină rezisten
te la produsele chimice Da
că acest lucru se va putea 
confirma experimental, atun
ci vor putea fi semănate legu
minoase care au fost deja 
bacterizate cu tulpini re. is- 
tente, iar fixarea azotului at
mosferic n-ar mai fi slin ic
nită de folosirea produselor 
fitofarmaceutice.
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ȘEFUL DE BRIGADĂ - 
om politic și conducător 

al locului de rrfuncă
Perfecționarea conducerii, proces 

ale cărui jaloane au lost trasate la 
Conferința Națională a partidului 
din anul 1967 și Ia Congresul al 
X-lea al partidului constituie o preo
cupare permanentă a tuturor orga
nizațiilor de partid de la exploată
rile miniere.

Plecînd dc la veriga de bază a 
activității minei, abatajul frontal 
sau cameră, lucrarea de deschidere 
sau pregătire, brigada sau echipa, 
de acolo de unde se decide soarta 
tuturor hotărîrilor, a ordinelor și 
dispozițiilor date de ministru, direc
tor general, inginer sau maistru, ne 
apare cu acuitate atenția ce trebuie 
acordată unui deziderat primordial : 
la promovarea minerului în func
ția de șef de brigadă sau de schimb, 
este necesar să se țină seama de toa
te aptitudinile și calitățile pe care 
trebuie să le posede un conducător. 
Wrebnie să vedem cui încredințăm 
abatajul — deci mijloacele de pro
ducție, dirijarea și coordonarea for
țelor de muncă — să cîntărim capa
citatea sa de organizare, pregătirea 
profesională, puterea de mobilizare, 
pregătirea sa politică. Atașamentul 
față de partid, dragostea față de 
muncă, grija față de păstrarea a- 
vutului obștesc, spiritul de inițiati
vă, sînt doar cîteva criterii care tre
buie să stea la baza selecționării și 
promovării minerului în funcția de 
conducere nemijlocită a unei lucrări, 
a unui loc de muncă.

Analizînd prin prisma celor re
latate mai sus preocuparea comite
tului de partid al minei Lonea, a 
comitetului oamenilor muncii în 
creșterea și promovarea minerilor 
în funcția de șef de brigadă și de 
scjiimb, se poate spune că am reu
șit să obținem unele rezultate sa
tisfăcătoare. Avem șefi de brigadă 
și de schimb (fa Marin Ciubăr, Ni- 
colae Olaru, Nicolae Bălăuță, Petru 
Bordcanu, Ioan Mariciuc, Iosif Bart, 
Ștefan Dttruian Gheorghe Molnar, 
Joan Cojocarii, Simion Balea, Lu
dovic Repaș, Aurelian Alecu, Ioan 
Baciu. Constantin Bîgu, Dumitru 
Costinaș, Teodot Flutur, loan Balea, 
Angliei Ștefănescu, Cornel Muntea- 
nu. Constantin Chițoi care sînt 
bine pregătiți din punct de vedere 
politic și profesional, se preocupă 
cu mult simț de răspundere pentru 
asigurarea traducerii în viață a sar
cinilor ce le revin ca organe con
ducătoare pe locuri de muncă — 
reușind să obțină rezultate bune în 
realizarea planului de producție,

creșterea producției și productivită
ții muncii. Dar cu un număr limi
tat de brigăzi cum sînt acestea, ori 
cît de bune rezultate s-ar obține 
nu se poate asigura realizarea sar
cinilor încredințate întregului colec
tiv al minei. Se impune ridicarea 
tuturor brigăzilor la nivelul celor 
fruntașe și deci selecționarea și pro
movarea în funcția de șefi de bri
gadă a celor care corespund crite
riilor de promovare și luptă cu dă
ruire pentru traducerea în viață a 
hotărîrilor de partid și de stat.

La mina noastră, din totalul de 
30 de brigăzi care lucrează în aba
taje frontale și cameră nu și-au rea
lizat planul de producție, ritmic în

la locul de muncă, dacă nu reușesc 
să organizeze, să mobilizeze, membrii 
brigăzii la realizarea sarcinilor ? 
Este știut că un conducător nu poa
te să se bucure de încredere, presti
giu în fața subalternilor, decît în 
cazul în care sectorul de activitate 
pe care îl conduce își realizează sar
cinile de plan și sînt asigurate ast
fel cîștigurile cuvenite muncitorifor 
în raport cu cantitatea și calitatea 
muncii depuse. Cum răspund acești 
șefi de brigadă în fața subalterni
lor pe care-i conduc la întrebările 
privind realizarea planului și a cîș- 
tignrilor ? Ce măsuri iau acești șefi 
de brigadă față de subalternii care 
nesocotesc disciplina de producție"?

PE COORDONATELE
PERFECȚIONĂRII

cele patru luni, un număr de 24 
brigăzi, iar la lucrările de pregătiri 
vitezele de avansare sînt sub ni
velul prevăzut. Din discuțiile avute 
cu un mare număr de mineri, în 
urma controalelor și analizelor fă
cute de către organul nostru de 
partid am constatat că nerealizarea 
sarcinilor de plan de către toate bri
găzile se datorește în cea mai mare 
măsură unor cauze subiective, și a- 
nume : de preocupare scăzută pentru 
aprovizionarea brigăzilor cu mate
rialele necesare cît mai aproape de 
locul de muncă (cazul brigăzilor din 
sectoarele I, II, IV și V, unde oa
menii pierd din timpul de lucru 1-2 
ore umblînd după materiale), dese
lor defecțiuni la transportoare (ca
zul sectorului III), lipsei de orga
nizare și competență în repartizarea 
sarcinilor pe membrii brigăzii, neur- 
măririi modului în care membrii 
brigăzilor se achită de sarcina re
partizată, indisciplina, nefolosirea la 
maximum a celor 6 ore de lucru. 
Acestea din urmă se întîlnesc frec
vent la brigăzile conduse de Dio- 
nisie Policiuc, loan Porca, Anghel 
Cîlcioiu și în alte brigăzi, nu pu
ține ia număr.

In această situație se pune legi
tima întrebare : oare cum își exer
cită șefii de brigăzi rolul lor de 
conducători politici și administrativi

Șeful de brigadă, în dublul său 
rol, poale influența pozitiv stăvili
rea fluctuației din cadrul brigăzii, 
schimbului, sectorului. Avem șefi de 
brigadă și de schimb care își exer
cită acest rol, vorbesc frumos cu 
oamenii, se ocupă îndeaproape dc 
problemele ce-i lrămîntă, lucrează 
cu mult tact cu noii angajați. Dar 
avem și șefi de brigadă și dc schimb, 
mineri și ajutori mineri cu vechime 
în minerit care au uitat că și ei au 
fost cîndva la începuturile acestei 
meserii și se poartă nccorespunzător 
cu noii angajați. Astfel, la abatajul 
cameră nr. 123 din cadrul sectoru
lui I s-a constatat lipsă de organi
zare în cadrul brigăzii și de res
pect reciproc între componenții bri
găzii. Dintr-o discuție purtată cu 
Karol Fulop, nou angajat — venit 
în Valea Jiului cu gîndul să rărnî- 
nă la mină — am înțeles că nu e 
mulțumit de organizarea din abata
jul în care lucrează și de compor
tarea ortacilor, și pe bună drep
tate. „In una din zile trebuia să 
armăm. Am adus lemnul, după ce 
s-a făcut Ioc, pentru a ridica grinda 
la tavan. Minerul ne-a dat ordin 
să urcăm cu grinda în spate pe 
scări, dar nu pregătise scoabele pen
tru prinderea ei. Noi eram cu grin
da în spate, ne tremurau picioarele 
pe scări iar el atunci căuta după

scoabe". Dc ce trebuie să se petrea
că astfel dc lucruri ? Nu este aceas
ta o cauză a faptului că nu avem 
peste tot oameni competenți în frun
tea brigăzilor ? Bineînțeles că este !

Comitetul nostru de partid, pen
tru a veni în sprijinul șefilor de 
brigadă și de schimb, i-a încadrat 
în învățămîniul politico-economic și 
a ales o tematica adecvată specifi
cului muncii lor, ca de exemplu : 
„întreprinderea, verigă de bază a 
economiei naționale**; „Rolul orga
nizației dc partid la mina noastră"; 
„Consumul de muncă vie și norma
rea lui; căile reducerii consumului 
de muncă și însemnătatea sa pen
tru sporirea eficienței economice** 
ș. a.

Comitetul sindicatului și comite
tul U.T.C.j comitetul oamenilor 
muncii, au fost sprijinite să organi
zeze mese rotunde, schimburi de 
experiență pe diferite domenii ale 
activității brigăzilor; a fost organi
zat concursul pe teme de NDPM 
„Trofeul mineritului**, toate acestea 
în scopul ridicării pregătirii politi
ce și profesionale a conducătorilor 
de formații.

Cunoscînd puterea de muncă, de 
organizare și de mobilizare a celor 
peste 250 șefi de brigadă și de 
schimb irebrtfe să realizăm — ope
rativ, în cantități suficiente și cît 
mai aproape de locul de munca — 
aprovizionarea tehnico-materială, să 
asigurăm o îndrumare tehnica co
respunzătoare la fiecare brigadă și 
schimb, să rezolvăm cu răspundere 
și în termen cit mai scurt revi
ziile, reparațiile, creînd astfel posi
bilitatea folosirii raționale și efi
ciente a timpului de lucru, realizării 
la timp și de bună calitate a sar
cinilor încredințate. De asemenea se 
cere acționat prin toate mijloacele 
pentru combaterea actelor de indis
ciplină.

Un rol de șeamă în munca de 
formare, creștere și promovare a mi
nerilor îl au maiștrii mineri care 
sînt pionii principali în producție : 
stabilesc programe dc lucru, îndru
mă, coordonează și urmăresc modul 
cum se achită dc sarcini fiecare bri
gadă. In marea lor majoritate, 
maiștrii se achită de sarcinile ce le 
revin, dar trebuie subliniat că mai 
sînt multe de făcut, în mod special 
în organizarea activității schimburi
lor și în crearea unui climat sănă
tos de muncă.

Comitetul de partid, organizațiile 
de bază, vor avea ca obiectiv al 
muncii controlul și dirijarea colec
tivelor de ingineri în relațiile cu 
șefii de brigadă pentru găsirea solu
țiilor și măsurilor care aplicate în 
viață să ducă la îmbunătățirea ac
tivității economice a minei noas
tre.

Concentrîndu-ne toate torțele de 
care dispunem, creînd condițiile op
time de lucru brigăzilor — acest 
lucru stă în puterea noastră — sîn-
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tem siguri că vom realiza ceea ce 
ne am angajai față de partid.

Andrei COLDA 
secretarul comitetului de partid 

al E. M. Lonea
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Soarele răsare la ora 4,31 și 
apune Ia ora 19,58.

Zile trecute din an — 160. 
Zile rămase — 2C6.

EVENIMENTE

1937 — Se împlinesc 35 de 
ani dc la moartea luptătoarei co
muniste Donca Si mo (n. 1910); 
1921 — Aniversarea creării
Partidului Comunist din Cana
da; 1972 — Intre S—10 iunie 
își desfășoară lucrările Congre
sul Partidului Popular Ceho
slovac; 1810 — S-a născut com
pozitorul' german Robert Schu
mann (m. 29. VII. 1856); 1972 
— La Leipzig, între 8—10 iu
nie, au loc lucrările Congresului 
țăranilor germani (R.D.G.).

mergem /
TEATRU — Astăzi, ia ora 

18, în sala mare a Casei de cul
tură din Petroșani are loc spec
tacolul clasei dc actorie de la 
Școala populară de artă cu piesa 
„Funcționarul de la domenii" 
de Petre Locusteanu.

EXPOZ1 i 11. In holul Casei 
de cultură elevul Ștefan Dan (de 
la școala de muzică și arte plas
tice}- expune desen și pictură.

CASA DE CULTURA PE
TROȘANI. In sala de lectură, 
la ora 17, în cadrul clubului me
lomanului o nouă temă — Geor
ge Enescu, compozitor, dirijor, 
interpret.

FDILM
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PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Steaua sudului; Republica i 
12 scaune, seriile I—II; PETRI- 
LA : Waterloo, seriile I—II; LO
NEA — Minerul: Marele pre
miu, seriile I—II; AN1NOASA : 
Greșeala fatală; VULCAN : Cea 
mai frumoasă soție; PAROȘENI: 
Doamna de pe șine; LUPENI 
—- Cultural : Micul scăldător; 
URICANI : Flacăra olimpică.

ȚeLeFoănI â

4 Pompierii militari Petro
șani — 08 și 1150; Serviciul de 
urgențe Petroșani — 1313; Mi
liția Petroșani — 1212; Inspec
toratul comercial de stat — 
1220 interior — 43. Pentru a- 
ntmțarea și remedierea deranja
mentelor electrice exterioare în 
Petroșani — 1651.

Miliția Vulcan — 108. Spi
talul unificat Vulcan, serviciul 
de urgențe — 103. Inspecția co
mercială Vulcan — 105.

Serviciul de urgențe Lupeni — 
116; Miliția Lupeni — 134; Pen
tru anunțarea și remedierea de
ranjamentelor electrice — 145; 
Pentru remedierea defecțiunilor 
ivite la sistemele de încălzire 
centrală ■— 266; 274.

în lume; 9,35 Prietenii lui Aș- 
cbiuță — emisiune pentru pre
școlari; 10,00 Curs dc limba en
gleză. Lecția a 19-a; 10,30 Te- 
lecinemateca : Jurnalul Annei 
Franck; 12,50 Telejurnal; 16,00- 
17,00 Teleșcoală. Biologie (anul 
III liceu). Funcția dc reprodu
cere (reluare). Matematică (în 
ajutorul candidaților Ia concursul 
de admitere). Continuitate — 
derivata și diferențiala; 17,30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Emisiune în limba ma
ghiară; 18,30 La volan — emi
siune pentru conducătorii auto;
18.50 Sensul acțiunii : Perfecțio
narea. îndeplinirea și depășirea 
planului de export; 19,20 1 001 
de seri; 19,30 Telejurnal; 20,00 
In întîmpinarea Conferinței Na
ționale a P.C.R. și a celei de a 
25-a aniversări a Republicii. 
Țara întreagă în întrecere; 20,20 
Tinerii despre ei înșiși; 21,00 
Pagini de umor : Aventuri în e- 
poca de piatră; 21,50 Universi
tatea TV; 22,35 „24 de ore";
22.50 Campionatele europene de 
box — tinerei (semifinale). înre
gistrare de la patinoarul „23 
August".

14,40 Balade și jocuri populare; 
15,00 Buletin de știri; 15,05 
Tribuna radia; 15,25 Pagini din 
muzica de estradă; 16,00 Radio
jurnal; 16,15 Prelucrări corale; 
16,30 Știința la zi; 16,35 Inter
pret dc muzică populară; 16,50 
Publicitate radio; 17.00 Antena 
tineretului; 18.00 Orele serii; 
20,00 Tableta de seară; 20,05 
Zece melodii preferate; 20,40 
Marea întrecere socialistă în în- 
tîmpinarea Conferinței Naționale 
a P.C.R. și a celei de-a 25-a ani
versări a Republicii; 21,00 Ion 
și Mărittca Matache, inrerpreți ai 
melodiilor muscelene; 21,10 Re
vista șlagărelor; 21,30 Bijuterii 
muzicale; 21,45 Din lirica popu
lară — melodii și versuri; 22,00 
Radiojurnal; 22.30 Concert dc 
seară; 22,55 Moment poetic; 
23,00 Concert de seară; 24.00 
Buletin de știri; 0,03—6,00 Es 
trada nocturnă.
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Pronoexpres
La Tragerea nr. 23 din 7 iunie 

a. c. au ieșit cîștîgătoarc urmă
toarele numere :

Extragerea I : 3 33 6 7 14 25.
Extragerea a Il-a : 28 34 35 

13 11.
Fond general de premii : 

2 318 696 lei.
Report: 1313 711 lei.
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9.00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex; 9.05 România

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Odă limbii române; 10,CC Bule
tin de știri; 10,05 Dobroge, pă- 
mînt de aur — muzică popu
lară; 10,30 Clubul călătorilor; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 For
mația Hootenany Singers; 11,15 
Din țările socialiste; 11,30 Copiii 
lumii cîntă; 12,00 Muzică ușoa
ră; 12,15 Recital de operă; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,15 Avanpremieră 
cotidiană; 13,30 Tot înainte; 
14,00 Compozitorul săptămînii:

Ieri, temperatura maxima 
fost la Petroșani de plus 
grade, iar la Paring de plus

a
22
15 

grade. Minima din cursul nopții 
’, res-a lost de plus 7 grade și, 

pectiv, de plus 6 grade.
Pentru următoarele 24 de ore :

Vremea se menține frumoasă și 
călduroasă, cu cerul variabil. 
Vînt slab, pînă la potrivii din 
sectorul sudic.
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Panseluțe

Foto : Ion LEONARD

*

ț

ț
j

ț
țț

ț
S

u

CARE-I LOCUL „ACȚIUNII" ?
Aveți perfectă dreptate in privința... nece

sității combaterii birocratismului, a atitudi
nilor reprobabile, sfidătoare la adresa solici
tatorilor, situații pe care încă le mai întitnim 
prin unele birouri Dar, tovarășe MARIN 
DUMITRESCU din Petroșani, dv. narindu-ne, 
pe patru pagini, o întîmplare verosimilă, e 
adevărat, nu v-ați gîndit, măcar o clipă, că 
e necesar — pentru a ne determina Pe noi 
să cercetăm și să luăm atitudine contra celor 
invinuiți de „meschinării" — să specificați, 
chiar în treacăt, in fuga condeiului, locul... 
desfășurării „acțiunii" (pentru că nici prin 
metoda deducției n-am reușit să-1 aflăm).

Dacă considerați necesar, reveniți.

NU, ASTFEL NU!
Stimată tovarășă ELENA VASILE (Lupeni, 

Aleea Narciselor, bloc 5, ap. 23) am primit 
și această ultimă scrisoare a dv.. dar, înccr- 
cînd să excludem... supărarea, de această dată 
nu am cum să intervin și nici pentru ce; 
am înțeles că ați mai avut „discuții" cu ges
tionara unității C.L.F. din Braia Lupeniului 
(poate neprincipiale) și ați dori, acum, s-o 
vedeți „dată la ziar" pentru că „prea mult 
discută cu lumea și nu e corectă". Nu știu 
dacă e așa sau nu, dar consider că „supărări
le" dv. nu pot fi, in nici un caz. soluționate 
prin mijlocirea noastră

ÎN AȘTEPTARE
Despre neregulile în schimbarea buteliilor 

de aragaz, tovarășe TUDOR FIRICĂ (Lupeni,

scrisoarea
dv.

bloc 200, ap. 71) s-a mai scris — și nu de 
puține ori — în ziarul nostru. Se Pare, că 
în utlima perioadă numărul acestor deficien
țe a scăzut. Totuși, spre a vă da satisfacție, 
reamintim celor in drept că... prea puține 
butelii, care „pornesc" în mașini din Vulcan, 
ajung în Lupeni. Dacă, vorba Iui Ghiță Pris
tanda. doar... „una, două, să le fi luat cumva 
vîntul", mai treacă-meargă, însă așa, să 
aștepte atîția oameni în zadar 1

ANONIME
® UN GRUP DE CETĂȚENI NECĂJIȚI : 

Sesizarea dv. — justă — a fost luată în con
siderare de cei de la S.D.E.E. și „lucrurile", 
după cum se știe s-ap îndreptat

@ UN GRUP DE CETĂȚENI AI STRĂ
ZII DR. PETRU GROZA : Nu ne îndoim că 
nu ați observat: deficiența e Pe cale să se 
remedieze.

TEO

l

I

Răspundem 
celor 

ce ne scriu
+ ȘTEFAN ȘUȘTAC, PE1R1- 

I.A : Dacă dintre medicamentele ce 
le-a i primit de la farmacie în baza 
rețetei date de medic, unul sau mai 
multe au regim dc evidență asupra 
folosirii special, farmacista era în 
drept să rețină rețeta, chiar dacă 
pe ea mai erau indicate și alte me
dicamente de care farmacia nu dis
punea în acel moment. Pentru a 
putea obține medicamentele respec
tive de la o altă farmacie era ne
voie, evident, de o altă rețetă. A- 
ceasta vi se va elibera imediat de că
tre medicul care v-a consultat și 
v-a făcut prima rețetă, dacă vă 
prezentați la dînstil și-i solicitați 
personal acest lucru. Puteți proceda 
așa de acum înainte.

+ C. FILIPESCU, PETRO
ȘANI : Am primit propunerile dv. 
și le vom avea în vedere, acordîn- 
du-le atenția cuvenită în perioada 
ce urmează.

< CAROLINA ȘINA, LU
PENI : In urma verificărilor efec
tuate de Oficiul forțe dc muncă al 
Direcției pentru probleme de mun
că și ocrotiri sociale Hunedoara- 
Deva, căreia am trimis sesizarea 
dv. spre cercetare, s-a constatat că 
aceasta nu a fost fondată.

I. fi. L PETROȘANI
ANGAJEAZĂ

PENTRU REPARAȚIA CENTRALELOR 
TERMICE DIN VALEA JIULUI

— lăcătuși

— sudori electrici și autogeni
— electricieni

— instalatori încălziri centrale
— zidari
— zugravi

Se pot prezenta pentru angajări pensionari cu 
drept de lucru conform Legii nr. 26/66 și sala- 
riați ai altor unități pentru angajare cu con
tract de muncă ocazional.

Totodată, angajăm tineri pentru calificare la 
locul de muncă în meseriile de zidari și zugravi.

Salarizarea conform H.C.M. 914/68.
Informații suplimentare, zilnic la serviciul 

personal admiri' rativ al I.G.L., cu sediul în 
Petroșani, str. Cuza Vodă, nr. 23, telefon 1667.

PREVENIREA INCENDIILOR
obligație a tuturor salariaților din unitățile de exploatare a lemnului

ln acest anotimp, în sectoare
le de exploatare a lemnului, 
ca de altfel șt în ateliere, depo
zite etc, se accentuează perico
lul de incendii ca urmare a fo
losirii focului. Deci, datorită 
specificului de muncă în aceste 
unități, se cere din partea șefi
lor ie sectoare, parchete, ate
liere. a tuturor salariaților 
U.E.L. ca în perioada anotimpu
lui călduros să deg dovadă de 
maj multă atenție în folosirea 
focului deschis în sectoarele de 
exploatare, ca de altfel și a 
mijloacelor de iluminat în ca
bane. puncte de lucru etc.

Este necesar să se atragă a- 
tenția salariaților prin toate 
mijloacele posibile asupra dau
nelor ce s-ar putea ivi prin ne- 
respectarea instrucțiunilor pen- 
lru prevenirea incendiilor cu
prinse în ordinul nr 311/1967 
al Ministerului Economiei Fo
restiere și a Materialelor de 
Construcții.

In acest anotimp, deosebit de 
favorabil incendiilor, este nece
sar ca șefii dc sectoare, parche
te etc. să acorde o atenție de
osebită modului cum se fac fo
curile descliise. neadmițîndtt-se 
folosirea diferitelor improviza
ții sau a surselor de încălzire 
care contravin regulilor de pre
venire a incendiilor. Neglijența 
fumătorilor a dus de multe ori 
la izbucnirea de incendii care 
s-au soldat cu pagube materiale.

O eficiență sporită în comba

terea neglijenței se va putea 
obține numai dttcă se va folosi 
o gamă variată de forme și 
mijloace de propagandă p.c.i., 
prin afișe, panouri cu texte 
p.c.i., scurte expuneri, folosirea 
gazetelor de la locurile de 
muncă, instructajele etc. — toa
te menite să contribuie la în
sușirea temeinică de către toți 
salariații a normelor p.c.i.

O altă sarcină deosebit de 
importantă o constituie asigu
rarea intervenției la incendii. 
Trebuie să se verifice starea 
de funcționare a utilajelor și 
materialelor de stingere <-’in do
tare. Să se amenajeze rampe 
de alimentare cu apă. aproape 
de sursele naturale, să se men
țină în perfectă stare căile de 
acces la aceste surse.

provoca incendii, iau măsuri de 
amenajare a locurilor pentru 
fumat, răspund de modul cum 
sînt instruiți salariații pe linia 
de prevenire a incendiilor, de 
buna funcționare a materialului

de intervenție la incendii (stin- 
gătoarc etc.) verifică și iau mă
suri pentru menținerea în stare 
dc funcționare a surselor de 
apă (hidranți. rampe de alimen
tare etc.).

SE INTERZICE’

Șefii de sectoare, parchete, 
ateliere, depozite și din alte 
compartimente ale activității 
forestiere au obligații mari 
în prevenirea incendiilor 1

Ei poartă întreaga responsa
bilitate pentru organizarea pa
zei contra incendiilor la locu
rile de muncă; In consecință, 
au obligația de a organiza din 
rîndul personalului existent, în 
fiecare schimb de lucru, una 
sau mai multe echipe pentru 
prima intervenție în cazul unui 
eventual incendiu, numesc res
ponsabilii pentru anunțarea in
cendiilor. întreruperea funcțio
nării instalațiilor electrice, 
pentru evacuarea încăperi
lor și depozitelor; Sînt 
obligați să asigure supra-

vegherea respectării norm - 
lor de prevenire a incendiilor 
la locurile de muncă, verifică 
periodic existența și starea uti
lajelor și a materialelor de stin
gere, iau măsuri de aplicare în 
practică în toate sectoarele de 
activitate, a instrucțiunilor de 
prevenire a incendiilor emise de 
Ministerul Economiei Forestiere 
și Materialelor de Construcții, 
a ordinului nr. 311/1967, inter
zic fumatul în depozite, magazii, 
gatere și în toate locurile unde 
un chibrit sau un rest de țiga
ră aruncate la întîmplare pot

© folosirea in stare defectă 
a instalațiilor și aparatelor con
sumatoare de energie electrică 
de orice fel:

@ încărcarea întrerupătoare
lor și prizelor peste sarcina in
dicată;

@ suspendarea corpurilor de

iluminat direct de conductorii 
de alimentare;

© agățarea sau introducerea 
pe și în interiorul panourilor, 
nișelor tablourilor electrice, de 
distribuție etc. a obiectelor și 
materialelor de orice fel;

@ utilizarea lămpilor mobile 
dc control alimentate la o ten
siune mai mare de 24 V;

@ executarea de lucrări de 
întreținere Și reparații ale in
stalațiilor electrice de către

personal necalificat și neautori
zat;

©■ executarea lucrărilor de 
sudură sau alte asemenea lu
crări cu foc deschis în locuri 
cu pericol de incendiu, fără 
permis de foc, eliberat de co
misia tehnică p.e.i. și fără lua
rea tuturor măsurilor de pre
venire a incendiilor;

@ folosirea legăturilor pro
vizorii prin introducerea con
ductorilor electrici direct în

RETI
♦

priză, fără ștechere sau cu pri
ze defecte;

folosirea materialelor de 
intervenție la incendii în alte 
scopuri decît cele pentru care 
sînt destinate.

@ părăsirea locului de mun
că la terminarea lirriihu fără 
verificarea și luarea tuturor 
măsurilor de prevedere ca — 
stingerea focurilor verificarea 
dacă nu au rămas resturi de ți
gări aruncate la întîmplare. a- 
narnte electrice în prize etc.

N E T i I
9

In această perioadă cele mai multe incendii se produc 
datorită focului făcut în pădure, aruncării țigărilor sau 
chibriturilor aprinse în pădure. în depozite de cherestea ori 
în alte locuri cu frunze uscate resturi vegetale etc., sobelor 
de gătit greșit instalate sau nesupravegheate; coșurilor de 
evacuare a fumului neizolate față de părțile lemnoase: in
cendiile se produc din cauza instalațiilor electrice defecte eu 
improvizații sau siguranțe supradimensionate; folosirii de a- 
parate electrice (reșouri etc.) în stare defectă: neinstruirii 
întregului personal salariat din subordine; blocării căilor 
de acces interioare și exterioare; folosirii materialelor iniția
le de stingere în alte scopuri decît celor destinate: neorga- 
nizării echipelor de primă intervenție în caz de incendiu; 
nerespectării sarcinilor, a regulilor specifice locurilor de 
muncă, aprinderii focului deschis pe timp de vînt sau în 
apropierea construcțiilor.

Există instrucțiuni precise privind p.c.i. și în H.C.M. 
2285/1969 Nerespectarea acestora atrage dună sine severe 
sancțiuni materiale, cu amenzi între 160—3 000 de lei.

DECI. REȚINEȚI ! PAZA BUNĂ TRECE PRIME.ID! \ 
REA !

LUCRĂTORI FORESTIERI ! APLICAȚI ȘI RESPEC
TAȚI REGULILE DE PREVENIRE A INCENDII! OR' JN 
ACEST FEL APĂRAȚI BUNURILE OBȘTEȘTI Șl PERSO
NALE I
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Vizita lui Fidel Castro in țările socialiste
al luiDineul oferit

Erich Honeckerla Varșovia

a sosit la Riga ★

★

LUPTELE DIN

.’;ț

continuat 
din țara 
celorlalte 
dumnea-

gurată o expoziție de cărți 
și discuri românești.

AMSTERDAM 7 (Agerpres).
La Amsterdam a fost i- 

naugurată, în sala „Arti et a- 
micitiae", prima expoziție ro
mânească de carte tehnică și 
științifică în Olanda.

Expoziția constituie un răs
puns Ia o expoziție olandeză

CARACAS 7 (Agerpres). - 
La școala de arte plastice din 
orașul venezuelean Barcelona, 
capitala statului Anzoategui, 
a fost deschisă o expoziție de 
fotografii „Constantin Brân-

cuși“, care s-a bucurat de a- 
precieri pozitive din partea 
profesorilor, studenților și 
publicului vizitator.

Totodată, la Universitatea 
Anzilor din orașul venezue
lean Merida, capitala statului 
cu același nume, a fost inau-

similară, organizată la Bucu
rești, și se înscrie printre ac
țiunile întreprinse în cadrul 
sărbătoririi „Anului interna
țional al cărții".

Sînt expuse peste 500 titluri 
cu caracter științific și tehnic 
prezentate de Editura Acade
miei, Editura Tehnică, Editu
ra Medicală și Editura Știin
țifică, prin intermediul între
prinderii române de comerț 
exterior „LIBRI".

Conferința O.N.U. asupra 
mediului înconjurător

STOCKHOLM 7 — Trimisul 
special Agerpres, Cornel iu Vlad 
transmite : In cadrul lucrărilor 
Conferinței Națiunilor Unite a- 
supra mediului înconjurător, 
care se desfășoară simultan în 
ședințe plenare și pe comisii 
speciale, reprezentanții diferite
lor state s-au referit Ia multi
plele aspecte legate de salvgar
darea și îmbunătățirea mediului 
și au expus, totodată, politica 
guvernelor lor în domeniul eco
logic.

De o atenție deosebită a be
neficiat, în cadrul dezbaterilor 
generale, problema raporturilor 
dintre protejarea mediului în
conjurător și dezvoltare. Repre
zentanții a numeroase țări, în
deosebi ai celor în curs de dez
voltare, au remarcat că realiza-

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
Miercuri, în cea de-a treia zi a 
vizitei sale oficiale în Uniunea 
Sovietică, Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F, Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, a 6osit în ora
șul Riga, capitala R.S.S. Letone. 
Oaspetele iugoslav este însoțit 
de Andrei Kirilenko, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

Comitetul Central al P.C. din 
Letonia, Prezidiul Sovietului 
Suprem și guvernul R.S.S. Leto
ne au oferit un dejun în onoa
rea președintelui Iosip Broz 
Tito.

rea imperativelor emancipării 
economice și sociale se corelea
ză cu măsurile privind conser
varea mediului înconjurător. 
„Intre dezvoltarea economică și 
menținerea echilibrului ecolo
gic a declarat dr. Luis Maria 
de Pablo Pardo, ministrul de 
externe al Argentinei, — nu e- 
xistă un raport disjunctiv ; ca 
urmare, ceea ce se impune este 
găsirea unei formule raționale 
pentru armonizarea lor". Dez
voltarea economică și proteja
rea mediului nu sînt incompa
tibile a declarat; la rîndul său, 
Jack Davis, ministrul pentru 
problemele mediului al Canadei. 
Dimpotrivă, o planificare eco
nomică sănătoasă antrenează 
măsuri de prim ordin în mate
rie de mediu — a apreciat el. 
In discursul rostit, șeful delega
ției canadiene a propus, în nu
mele guvernului său, convoca
rea următoarei conferințe asu
pra mediului ambiant în Cana
da, în anul 1977.

Participanții ia dezbateri s-au 
pronunțat, totodată, împotriva 
oricăror măsuri, preconizate în 
numele protejării mediului, ca
re ar aduce prejudicii progre
sului nestingherit al economiei 
țărilor în curs de dezvoltare. 
Orice propunere de acest fel ar 
fi în contradicție flagrantă cu 
dreptul, unanim recunoscut, al 
exercitării suveranității depline 
de către națiunile lumii — a 
declarat Jose Costa Cavalcanti, 
ministrul de interne al Braziliei.

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — 
Edward Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., și Piotr Ja- 
roszewicz, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Polone, 
au oferit, la Palatul Consiliului 
de Miniștri, un dineu în cins
tea lui Fidel Castro, prim-se- 
■cretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
primul ministru al Guvernului 
Revoluționar al Republicii Cu
ba, și a membrilor delegației de 
partid și guvernamentale care 
îl însoțește în vizita sa în Polo
nia. Cu acest prilej, Edward 
Gierek și Fidel Castro au rostit 
cuvîntări.

Salutînd prezența în Polonia 
a delegației Cubei, Edward Gie
rek a relevat că victoria revo
luției cubaneze a avut și con
tinuă să aibă o mare importan
ță nu numai pentru Cuba. In

continuare, primul secretar al 
C.C. al P.M.U.P. a exprimat sa
tisfacția pentru dezvoltarea pe 
care au cunoscut-o în ultima 
perioadă relațiile polono-cuba- 
neze, pentru adîncirea colabo
rării dintre P.M.U.P. și P.C. din 
Cuba, dintre guvernele celor 
două țări, dintre organizațiile 
de masă și de tineret. Totodată, 
el a arătat că se deschid noi 
posibilități de colaborare în do
meniul economic.

In cuvîntarea sa, Fidel Cas
tro a relevat condițiile diferite 
în care trăiesc și în care con
struiesc socialismul popoarele 
Cubei și Poloniei. „Trăim pe 
două continente diferite — a 
spus el — dumneavoastră chiar 
în inima Europei, noi — în Ma
rea Caraibilor, chiar lîngă Sta
tele Unite. Noi am 
procesul revoluționar 
noastră cu sprijinul 
țări socialiste. Pentru
voastră, aici, în Europa, securi
tatea europeană este un scop și 
un pas foarte important spre 
consolidarea păcii generale. Noi 
înțelegem aceste eforturi, aceas
tă poziție și

VIETNAMUL DE SUD

Comunicatul 
comun 

ungaro-cubanez

Alte explozii 
la mina 

„Wankie
SALISBURY 7 (Agerpres). 

— Alte două explozii s-au 
produs, miercuri, la mina de 
cărbune „Wankie" din Rho
desia, în timp ce echipe de 
salvare lucrau pentru readu
cerea la suprafață a celor 468 
de mineri surprinși în sub
teran. Potrivit ultimelor știri, 
opt mineri au supraviețuit ca
tastrofei de marți în urma 
exploziei ce a provocat astu
parea puțurilor de pătrunde
re în mină. Echipajele de in
tervenție. dotate cu aparate 
de oxigen, continuă totuși 
operațiile de salvare, deși 
șansele de a-i regăsi în via
ță pe ceilalți mineri care se 
mai află în galerii s-au re
dus considerabil după produ
cerea noilor explozii.

Un purtător de cuvînt al 
companiei anglo-americane, 
sub a cărei administrație se 
află mina, a anunțat că ex
plozia de marți parc să nu fi 
fost provocată de aprinderea 
unui filon de gaze, ci de de
tonarea instantanee a unui 
depozit de dinamită aflat în 
galeriile minei.

VIETNAMUL DE SUD 7 (A- 
gerpres). — După cum relatea
ză agenția France Presse, co
mandamentul saigonez a recu
noscut pentru prima dată de la 
începerea ofensivei generaliza
te a forțelor patriotice, că situa
ția trupelor regimului marione
tă este critică în provincia de 
coastă Phoc Thy, la 100 km est 
de Saigon.

Pe de altă parte, au crescut 
frecvența și intensitatea atacu
rilor patrioților în provincia de 
coastă Binh Dinh, la circa 440 
km nord-est de Saigon. Aviația 
americană a declanșat un val 
de bombardamente asupra bazei 
de artilerie „Crystal", cucerită 
de unitățile forțelor patriotice 
de eliberare.

In cursul ultimelor 24 de ore, 
forțele de eliberare au declan
șat 55 de atacuri pe ansamblul 
teritoriului sud-vietnamez, a a- 
nunțat un purtător de cuvînt al 
comandamentului de la Saigon, 
citat de agenția France Presse. 
Aviația strategică și tactică a- 
mericană a efectuat 310 raiduri 
de bombardament, în cursul că
rora două elicoptere americane 
au fost doborîte, în apropiere 
de Phu My, a precizat coman
damentul american din .Vietna
mul de sud.

★

nord-vest de Saigon — infor
mează agenția France Presse. 
Pozițiile armatei saigoneze, a- 
sediate de aproape două luni, 
au fost bombardate din nou 
în cursul zilei de marți și în 
noaptea de marți spre miercuri.

Patrioții au atacat, de aseme
nea, diferite poziții de-a lun
gul șoselei nr. 1, între 40 și 65 
kilometri nord-vest de Saigon. 
S-au semnalat pierderi în rîndul 
trupelor regimului marionetă.

Pe de altă parte, au avut loc 
mai multe ciocniri între forțe 
ale F.N.E. și trupele saigoneze 
în jurul orașului An Loc, care 
se află de 62 de zile sub pre
siunea patrioților.

★

VIETNAMUL DE SUD 7 (A- 
gerpres). Forțele patriotice din 
Vietnamul de sud au lansat un 
atac asupra localității Tay Ninh', 
la aproximativ 90 kilometri

HANOI 7 (Agerpres). — La 
5 iunie aviația americană a e- 
fectuat noi raiduri de bombar
dament asupra zonelor populate 
din provinciile Lang Son, Ha 
Bac, Quang Ninh, Thai Binh, 
Nam Ha, Ninh Binh, Thanh 
Hoa, Nghe An, Ha Tinh și Qu
ang Binh, precum și din regiu
nea Vinh Linh ■— se arată în- 
tr-o declarație dată publicității 
de purtătorul de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam. Ca urmare a a- 
cestor noi acte de război, se a- 
rată în declarație, au fost adu
se grave prejudicii materiale 
obiectivelor economice și cultu
rale din zonele respective, înre- 
gistrîndu-se, de asemenea, nu
meroase victime în rîndul popu
lației civile.

Situația politicâ din Italia
in discotia Plenarei Direcțiunii P.D.C
ROMA 7 — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : Marți noaptea au luat 
sfîrșit lucrările Plenarei Direc
țiunii Partidului democrat-creș- 
tin (P.D.C.), convocat să ia în 
dezbatere actuala situație poli
tică din Italia și să definească 
punctele programatice în jurul 
cărora să se desfășoare tratati
vele cu partidele socialist, so
cialist-democratic, republican și 
liberal, în vederea formării no
ului guvern. Raportul prezentat 
de secretarul național al P.D.C., 
Arlando Forlani, indică urmă
toarele puncte programatice, 
care ar putea sta Ia baza acti
vității viitorului cabinet: re
lansarea economică, avînd ca o- 
biectiv principal o cît mai ma-

re ocupare în producție a forței 
de muncă ; stimularea investi
țiilor în industrie, încurajînd 
inițiativa privată și concentra
rea intervenției statului prin 
pârticipațiile de stat în zonele 
neindustrializate și în Mezzo- 
giorno ; o politică „echilibrată" 
de salarii; înfăptuirea reforme
lor discutate de legislatura pre
cedentă (învățământul universi
tar, construcțiile de locuințe, a- 
sistența sanitară, transporturi 
publice, precum și participarea 
activă a Italiei la politica euro
peană. Subliniind că în prezent 
Italia cunoaște o perioadă de cri
ză, Forlani a spus că există o a- 
numită convergență de progra
me între P.D.C., P.S.T., P.S.D.I., 
P.R.I. și P.L.I., dar cămine „di-

ficil de găsit punctul de întîlni- 
re și de sinteză politică, adică 
să se depășească contradicțiile". 

Comentînd poziția adoptată 
• de Direcțiunea democrat-crești- 

nă, ziarul „L’Unita", de 
miercuri, scrie că n-au fost a- 
bordate cu seriozitate probleme
le unui adevărat program gu
vernamental, că au fost doar 
menționate o serie de teme, cu 
intenția de a se merge spre un 
guvern cu un program limitat 
în timp și conținut. „Unicul 
punct ferm al raportului lui 
Forlani, continuă ziarul, este a- 
cela al confirmării dorinței 
P.D.C. de a-i include pe liberali 
în tratativele pentru formarea 
guvernului".

Pentru
Inițiativele diplomatice de pe con

tinent, dialogul bi și multilateral 
angajat au amorsat în Europa un 
proces care, în ultimii ani, s-a dez
voltat continuu, permițînd înfăptui
rea unor pași însemnați pe calea 
destinderii și colaborării intereuro- 
pene.

Ideea transformării Europei în- 
tr-un continent al păcii și colabo
rării, bunei înțelegeri și securității 
întrunește astăzi adeziunea unor 
cercuri politice și oficiale tot mai 
largi, a opiniei publice europene, 
impunîndu-se ca un deziderat major 
realizabil al zilelor noastre. Proble
mă politică de maximă importanță, 
securitatea europeană interesează pe 
toți cei animați de dorința de a-și 
uni eforturile în spiritul destinderii 
și colaborării.

In acest cadru se înscrie și Adu
narea reprezentanților opiniei publi
ce pentru securitate și cooperare eu
ropeană, desfășurată, timp de 4 zile 
la Bruxelles, manifestare care a reu
nit peste 700 de delegați din 30 
de țări ale continentului : persona
lități politice marcante, lideri sindi
cali, savanți, scriitori, ziariști, acti
viști ai organizațiilor de tineret, 
clerici ș. a. Reprczentînd forțe so
ciale și politice diferite — comu-

o sprijinim".

In comunicatul comun unga- 
ro-cubanez se arată că părțile 
au constatat dezvoltarea cu suc
ces a relațiilor bilaterale și au 
dat o înaltă .apreciere rezulta
telor favorabile ale cooperării 
economice, științifice și tehnice. 
Cele două părți, relevă comuni
catul, sînt de acord că epoca 
actuală se caracterizează prin 
adîncirea procesului revoluțio
nar și că refacerea, întărirea și 
dezvoltarea unității mișcării co
muniste internaționale, a țări
lor socialiste constituie un fac
tor de o deosebită importanță 
al luptei antiimperialiste mon
diale.

In comunicat este condamna
tă agresiunea S.U.A. împotriva 
țărilor din Indochina și se ex
primă sprijinul pentru propune
rile R.D. Vietnam și ale G.R.P. 
al Republicii Vietnamului de 
Sud.

In numele C.C. al P.C. din 
Cuba și al Guvernului revolu
ționar al Republicii Cuba, Fi
del Castro i-a invitat pe Janos 
Radar și Jeno Fock să facă o 
vizită oficială de prietenie în 
Cuba. Invitația a fost accepta
tă.

ale 
din

Rezultatele parțiale 
alegerilor preliminare 
patru state americane

BERLIN 7 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat agenției 
A.D.N., Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., a 
salutat semnarea protocolului 
final al acordului cvadripartit 
asupra Berlinului occidental ca 
un nou pas pe calea spre coe
xistența pașnică între state cu 
orînduiri sociale diferite și a 
relevat că acordul asupra tran
zitului realizat între guvernele 
R.D. Germane și R.F. a Germa
niei, precum și convențiile cu 
Senatul Berlinului occidental, 
încheiate în cadrul exercitării 
drepturilor suverane ale guver
nului R.D.G., au și intrat în vi
goare. Din textul acordului cva
dripartit — a arătat Erich Ho
necker — reiese fără echivoc 
că „cele trei puteri occidentale 
recunosc, pentru prima oară, 
sub o formă valabilă din punct 
de vedere al dreptului interna
țional, existența R.D. Germane. 
Prin semnătura lor pe un tratat 
valabil sub raportul dreptului 
internațional, Statele Unite, Ma
rea Britanie și Franța recunosc 
R.D. Germană ca un stat suve
ran în frontierele sale existen
te".

------ ♦

HELSINKI 7 (Agerpres). - 
Ansamblul folcloric „Doina" 
al Asociației studenților din 
București, care participă Ia 
Festivalul folcloric internațio
nal din orașul Koupio, impor
tant centru economic și cultu
ral artistic din partea cen
trală a Finlandei, a prezentat 
un bogat program de dansuri 
•Și muzică populară din mai 
multe zone folclorice ale tă
rii noastre. Evoluția ansam
blului românesc s-a bucurai 
de un deosebit succes, publi
cul spectator aplaudînd în
delung și călduros pe tinerii 
interpreți.

I
I
I

Ședința Bundestagului 
vest-german

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Așa cum anticipase majoritatea ob
servatorilor de la Washington, ale
gerile preliminare organizate marți 
in patru state din S.U.A. — Cali
fornia, Dakota de sud, New Jersey 
și New Mexico — au fost de na
tură să clarifice lucrurile în privin
ța șanselor principalilor candidați la 
învestitura Partidului democrat în 
vederea alegerilor prezidențiale din 
luna noiembrie. Deși în trei din cele 
patru state menționate rezultatele 
comunicate miercuri dimineața nu 
sînt definitive, senatorul George 
McGovern pare să-și fi asigurat o 
victorie categorică în circumscripțiile 
cheie, astfel îneît următoarele bule
tine nu ar putea indica, în cele din 
urmă, o răsturnare a ordinii primi 
lor clasați.

In Dakota de sud, statul pe ca
re senatorul îl reprezintă în Camera 
Superioară a Parlamentului S.U.A., 
unde sînt deja cunoscute rezulta
tele definitive ale confruntării elec
torale de marți, George McGovern 
a obținut, fără contracandidat, vic
toria absolută, cîștigînd voturile tu
turor celor 17 delegați ai acestui 
stat pentru convenția Partidului De
mocrat, de la 1 iulie.

In New Jersey, unde vor fi aleși 
109 delegați (7 la nivelul întregului 
stat, iar restul de 102 repartizați pe 
comitate), scruiinul se desfășoară 
destul de lent. După numărarea bu
letinelor din 25 la sulă din cele 
5 213 circumscripții electorale, Geor
ge McGovern se află pe primul loc 
cu 56 131 voturi favorabile, față de 
46 755 voturi obținute de Hubert 
Humphrey.

Lucrările 
Seimului 
polonez

VARȘOVIA 7 — Corespon
dentul Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite : In prezența condu
cătorilor de partid și de stat, 
în frunte cu E. Gierek, H. Ja
blonski și P. Jaroszewicz, la 
Varșovia a început, miercuri, a 
patra ședință a Seimului polo
nez din cadrul celei de-a 6-a 
legislaturi.

Pe ordinea de zi figurează, 
printre altele, discutarea și a- 
probarea proiectului planului 
de dezvoltare social-economică 
a Poloniei în perioada 1971— 
1975.

Lucrările Seimului continuă.

BONN 7 (Agerpres). — 
iercuri dimineața, Bundesta- 
11 și-a reluat lucrările, avînd 
scrise pe ordinea de zi pre-
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zqntarea unei declarații guver
namentale asupra acordului 
cvadripartit în problema Berli- 
niftlui occidental și a tratatelor 
încheiate cu Uniunea Sovietică 
și Polonia, o declarație cu pri
vire la securitatea internă a ță
rii, precum și dezbateri în legă
tură cu bugetul federal pe a- 
nul 1972.

La primul punct al ondinei de 
zi, a luat cuvîntul cancelarul 
Willy Brandt, care a apreciat, 
după cum transmite agenția 
D.P.A., că intrarea în vigoare 
a acordului cvadripartit, pre
cum și a celor două tratate în
cheiate eu Uniunea Sovietică și 
Polonia constituie un eveniment 
important și pozitiv. El și-a ex
primat speranța că ar putea fi 
obținute noi progrese reale pe 
calea destinderii. Cancelarul

a subliniat, totodată, „perspec
tivele îmbunătățirii relațiilor 
vest-germano-sovietice care ar 
putea să ducă, după cum spe
răm, la evoluții noi și pozitive". 
Potrivit declarației lui Willy 
Brandt, „Ziua de la Berlin" nu 
ar fi fost posibilă fără partici
parea guvernului federal, a Se
natului Berlinului occidental și 
a guvernului Republicii Demo
crate Germane. Guvernul R.F. 
a Germaniei, a subliniat cance
larul federal, își va respecta o- 
bligațiile asumate și va contri
bui activ la transpunerea în. 
viață a acordurilor și tratatelor 
încheiate.

La rîndul său. președintele 
partidului U.C.D.. Rainer Bar- 
zel, a vorbit despre „contribu
ția opoziției la desfășurarea tra
tativelor". „Rezervele noastre 
sînt cunoscute, a spus el. Acum 
este important ca reglementări
le să fie îndeplinite".

£Cr

La 7 iunie, la Ulan Bator s-a 
deschis al XVI-lea Congres al U- 
niunii Tineretului Revoluționar 
Mongol. La deschiderea congresului 
a participat jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole.

Un comunicat al Statului Ma
jor al armatei scnegaleze anunță că 
unitățile care au întreprins, în zi
lele de 30 și 31 mai, operațiuni 
împotriva trupelor colonialiste por
tugheze din regiunile de graniță ale 
Gttineei-Bissau au scos din luptă 
de soldați portughezi, menționînd 
între aceștia se află 10 morți

O Intenția Statelor Unite de a 
obține din partea Japoniei noi con
cesii comerciale trezește proteste e- 
nergice în cercurile de afaceri ni
pone, unde se exprimă părerea că 
evoluția relațiilor dintre cele două 
țări va cunoaște, în acest domeniu, 
noi momente de încordare.

In capitala Perului a avut 
loc schimbul de scrisori privind 
semnarea Convenției de colaborare 
între Universitatea din București și 
Universitatea „Mayor de San Mar
cos" din Lima. Schimbul documen
telor a fost efectuat de ambasado
rul țării noastre, Mircea Nicolaes- 
cu, și dr. Juan de Dios Giîcvara, 
rectorul Universității din Lima.

tele misiunii sale speciale de infor
mare în zonele eliberate de patrioții 
din Guineea-Bissau, Horacio Sevilla 
Borja, să participe la lucrările Con
siliului Ministerial al Organizației 
Unității A fricane.

30 
că
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o Europă a păcii și colaborării
niști, socialiști, social-democrați și 
democrați-crcștini — animați de do
rința de a contribui la eliminarea 
definitivă a factorilor de tensiune, 
participanții la dezbateri au relevat 
progresele semnificative înregistrate 
în Europa pe calea destinderii și co
laborării și și-au exprimat hotărîrea 
de a acționa ferm pentru înfăptui
rea securității pe continent.

Desigur, securitatea europeană este 
o problemă a relațiilor interstatale, 
care implică, în primul rînd, res
ponsabilitatea guvernelor, dar, în 
mod evident, un rol deosebit de im
portant în înfăptuirea ei revine po
poarelor, opiniei publice de pe con
tinent. Conștienți de acest lucru, 
participanții la Adunare au afirmat 
în documentul final — Declarația 
solemnă de la Bruxelles — că sus
țin fără rezerve ideca convocării 
conferinței europene pe baza parti
cipării egale a tuturor statelor inte
resate.

Securitatea europeană, se sublinia
ză în Declarație, trebuie să se ba
zeze pe principiile fundamentale ale 
dreptului internațional și pe spiritul 
Cartei O.N.U. : renunțarea la forță 
și la amenințarea cu forța; invio
labilitatea frontierelor existente; ne
intervenția în treburile interne; res-

pectarea independenței naționale și 
a egalității în drepturi a tuturor 
statelor; respectarea suveranității și 
a integrității teritoriale a tuturor 
țărilor continentului; respectarea 
dreptului popoarelor de a dispune 
de propria for soartă; coexistența 
pașnică și buna vecinătate între sta
te. Participanții la Adunarea de la 
Bruxelles consideră că aplicarea în 
practică a acestor principii trebuie 
să inspire întreaga politică a des
tinderii și dezarmării, în perspecti
va depășirii grupărilor militare și 
politice. Delegații la Adunare au 
apreciat că pacea și securitatea în 
Europa necesită participarea, pe pi
cior de egalitate, a celor două state 
germane. „Dînd o înaltă apreciere 
încheierii primelor acorduri dintre 
R. D. Germană și R. F. a Germa
niei, care permit normalizarea ul
terioară a relațiilor dintre aceste 
două state", se spune în declarație 
— participanții consideră că „a so
sit momentul să se înfăptuiască re
cunoașterea R. D. Germane, potri
vit dreptului internațional, de către 
toate țările care n-au făcut încă a- 
cest lucru și să se admită cele două 
state germane în O.N.U.". Repre
zentanții opiniei publice europene, 
întruniți la Bruxelles, s-ati declarat

gata să contribuie activ la accele
rarea pregătirii conferinței general- 
europene, să ia inițiative în cău
tarea și examinarea problemelor 
constructive, a căror adoptare ar 
asigura succesul reuniunii, și să cre
eze pretutindeni în jurul acestei 
conferințe o atmosferă favorabilă 
realizării obiectivelor ei.

Consecventă politicii sale de pace 
și colaborare cu toate țările lumii, 
România, militantă activă pentru 
înfăptuirea securității pe con.inen- 
tul nostru, acționează în vederea 
pregătirii și ținerii, întt-un tin-. > cît 
mai scurt, a Conferinței general-eu- 
ropene.

Subliniind faptul că „popoarele 
din Europa devin tot mai conștiente 
de necesitatea edificării în această 
parte a lumii a unui sistem trainic 
de securitate, care să ofere tuturor 
națiunilor europene garanția că se 
vor putea dezvolta la adăpost de 
orice acte de agresiune, de imixtiuni 
în treburile lor interne, că vor pu
tea colabora nestingherit între ele, 
în condiții de deplină egalitate", 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta 
în mesajul adresat Adunării . repre
zentanților opiniei publice . pentru 
securitate și cooperare europeană de

la Bruxelles : „statornicirea unui a- 
semenea climat este nemijlocit legată 
de eforturile tuturor popoarelor eu
ropene, ale întregii opinii publice 
de pe continent pentru așezarea re
lațiilor dintre state pe baze noi, pe 
respectarea riguroasă a principiilor 
independenței și suveranității națio
nale, deplinei egalități în drepturi, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, pe renunțarea 
la folosirea forței sau la amenința
rea cu forța în raporturile intersta
tale".

La lucrările Adunării de la Bru
xelles a participat și o delegație a 
opiniei publice din România. Mem
brii delegației au prezentat în toate 
comisiile de lucru ale Adunării co
municări prin care au înfățișat punc
tele de vedere ale opiniei publice 
din țara noastră asupra problemelor 
dezbătute. Au fost luări clare de 
poziție, care au evidențiat necesita
tea continuării și sporirii eforturi
lor concrete în direcția instaurării 
pe continent a unui climat de pace, 
securitate și cooperare, precum și 
în vederea convocării, cît mai cu- 
rînd posibil, a Conferinței general- 
europene.

Aurel ZAMFIRESCU

Incepînd de marți, orele 
(GMT), peste 12 500 de salariați din 
sectorul transporturilor feroviare ale 
Australiei se află în grevă. Acțiunea, 
declanșată pe o perioadă indefinită, 
a fost hotărîtă de Uniunea mecani
cilor de locomotivă în sprijinul re
vendicărilor feroviarilor privind îm
bunătățirea condițiilor de muncă și 
de viață.

Comitetul special al Organiza
ției Națiunilor Unite pentru deco
lonizare l-a autorizat pe președin-

♦

Crearea 
unei noi rachete 
strategice ofen

sive a S.U.A.

EZ3 r

WASHINGTON 7 (Agerpres). - 
Purtătorul de cuvînt al Pentagonu
lui, Jerry Frieheim, a făcut cunos
cută existența unor planuri privind 
construirea unei rachete nucleare 
un tip cu totul nou, ce poate 
lansată de pe submarine, anunță 
genția United Press International.

Racheta, a precizat purtătorul 
cuvînt, face parte dintr-o categorie 
de arme care nu este cuprinsă în 
acordurile S.A.L.T. privitoare la ar
mele ofensive semnate la Moscova. 
Pentru punerea ei la punct, Penta
gonul a cerut, în cadrul anului fis
cal ce începe la 1 iulie, suma de 
40 milioane dolari.
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Numărul șomerilor în , 
lederală a Germanici a 

ț/t luna mai, de 208 300. In 
parație cu aceeași perioadă a 
lui trecut, numărul șomerilor 
germani a sporit cu 45,8 la 
se precizează intr-un comunicat al 
Oficiului federal pentru problemele 
muncii:

Repu- 
l fost, 

com- 
anu- 
vest- 
sută,

Intr-un raport al Agenției ja
poneze pentru planificarea economi
că se arată că produsul național 
brut și rata de creștere a venitului 
național au scăzut considerabil în 
anul fiscal 1971, față de cele 
nunțate în anul precedent — 
mează agenția Kyodo.

Reuniunea Organizației 
lor arabe exportatoare de 
(OPAEP),

a-
infor-

Noua „Companie irakiană 
pentru operațiunile petroliere", crea
tă pentru a prelua bunurile și ac
tivitățile lui „Irak Petroleum Com
pany", a publicat în presa libaneză 
de miercuri anunțuri prin care se 
face cunoscut că onorează toate 
contractele deja încheiate pentru a- 
chiziționarea de țiței de la zăcă
mintele din nordul Irakului, în con
dițiile prevăzute de către contrac
tele încheiate cu I.P.C.

state- 
pelrol 

preconizată inițial pen
tru 7 iunie, se va deschide la 11 
iunie, în așteptarea participării unui 
număr sporit de membri a anun
țat, la Beirut, secretarul general al 
organizației, Subcil Abdel Moniern 
Saadawi.

Un soldat englez a fost ucis 
marți într-un cartier catolic din 
Belfast. De la începutul anului, în 
Irlanda de Nord și-au pierdut viața 
33 de militari britanici.
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întrunirea 
ministerial

Consiliului 
al O.U.A.

RABAT 7 (Agerpres). — Con
siliul ministerial al Organizației 
Unității Africane, întrunit în 
capitala Marocului pentru a 
pregăti agenda de lucru a reu
niunii africane la nivel înalt, a 
luat în discuție problemele pri
vind sporirea ajutorului acor
dat mișcărilor de eliberare din 
teritoriile aflate încă sub do
minația colonială pe continent. 
Reprezentanți ai mișcărilor de 
eliberare din Africa participă 
la dezbateri cu statut de ob
servatori, ei urmînd să prezinte 
în fața Consiliului informări 
asupra evoluției și perspective
lor luptelor din 
pective.

Decolonizarea 
principala temă
politic al organizației, în cadrul 
căruia secretarul general al 
O.U.A., Diallo Telli, a prezentat 
un raport în această problemă, 
relevă agenția Reuter. Un pur
tător de cuvînt al Consiliului a 
declarat că un loc deosebit în 
cadrul dezbaterilor din acest co
mitet l-au ocupat examinarea 
situației din Angola, Mozambic 
și Guineea-Bissau și, de aseme
nea, opoziția față de politica

teritoriile res-

a constituit 
în Comitetul

rasistă a guvernelor din Repu
blica Sud-Africană și Rhode
sia. Maj mttlți vorbitori au 
cerut în cuvîntul lor ca Marea 
Britanie să acționeze în direc
ția organizării în Rhodesia a 
unei Conferințe constituționale 
cu participarea întregii popu
lații, Ministrul de externe egip
tean. Moural Ghaleb. a decla
rat că o astfel de conferință ar 
pune bazele pentru un nou stat 
rhodesian, în care să se respec
te drepturile întregii populații. 
El s-a pronunțat în sprijinul 
ideii ca sancțiunile instituite 
de Consiliul de Securitate al 
O.N.U. împotriva autorităților 
rasiste de la Salisbury să devi
nă efective. In acest spirit, a 
vorbit și Diallo Telli, care a 
propus ca recomandarea pen
tru o Conferință constituționa
lă în Rhodesia să figureze prin
tre problemele ce vor fi 
examinării reuniunii la 
înalt a O.U.A.

La lucrările 
a Consiliului 
O.U.A. de la'
miniștri din 40 de state mem
bre ale organizației. Singura ab
sență — statul Malawi.

supuse 
■nivel

actualei sesiuni 
ministerial al 

Rabat participă
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